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ائمؤلففقذقة

الىحبرالىحمنبسرالئه

انفؤئففقذفة

الأمين.الصادقرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلتهالحمد

بعد:أما

مقدمةفيكتبتهاالتيالكلماتتلكإلاائمرادعنتعبرمختصرةكلماتأجدلا

هذهأجزاءمنجزءكلمقدمةفيإثباتهاالأفضلأنرأيتلذلك؟الأولالجزء

:الأولالكتابمقذمةفيجاءماوإليكم،السلسلة

نأغيفث-عافاعشرينمنأكثرمنذالفقهأصولجمفمدراسةفيبدأثحين

إليهمئقلبان!ر؟الثهرسولعنوضخثتتماإلابينهمفيتقتفونلاالمسلمين

كحاطبكانواوإلابه،موثوقغئرأومجهولمصدرمنلابه،موثوقطريقمن

التيوالعقاربالأفاعييرىلاوهو،الليلظلامفيالغابةمنالخال!تليجمعخزقي

تلدغه.أنفتوشك؟فيه

عن!الكبرىالسننإلىالمدخل9فيبإسنادهالبيهقيبكرأبوالإمامروىوقد

يحملليلحاطبكمثلحخة،بلاالعلميطلبالذي)مثل:قالأنهالشافعيالإمام

انتهى1(0()يدريلاوهوتلدغهأفعىوفيه،حطبحزمة

ضياء،عمدد.؟تحقين،الكويت-الخلفاءدار:الناثر2(،1)صاالكبرىالنالىالمدخل(1))

هـ.ا04،:الطبة
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انفؤئففقذقة

فيالطعنمنوأمثالهبطرسزكرياالخسيسالقسيسبهيقوممانعلموكلنا

.الإسلامعنالناسيضدمنهميائسةمحاولةفي!؟اللهرسولوفيالكريمالقرآن

فذهبوا،هدفهميخدمالإسلامعنصحيحبمثيءالإتيانعنعجزوالكنهم

المكذوبةالحكاياتيجمعونفأخذوا،الشيطانمنقسقبهكالذيتتخئطون

تلكفيالتزويرإلىولجأوابللها،أصلولا،لهاإشادلاالتيالباطلةوالروايات

لتشويه؟المشاهدينأمامالشاشةعلىيعرضونهاثم؟هدفهملخدمة؟الروايات

!للإسلامالحقيقيةانصورة

وتزويرهم،كذبهميتفضحكيب؟-الآنيديكبينالذي-الكتابوهذا

تعالى.اللهبإذن،الناسأمامالقبيحؤخقهموليكشف

الكاذبة؟الاقترا،اتخفلةلقيادةالخممبيىالقممنيىهذاثمتذكلاولماذا

منها:،لذلكتؤهلهصفاتعدةفيهاجتمعتالخسي!القسيسهذا

ي!ميهأنينبغيكانوالدهانرأيناآناحتى،عادتهأضلفيكذابأنه-ا

ذلك.علىكثيرةأمثلةفيهالسابعوالباب،،بطرس)زكرياوليس،؟بطرس)كذابئة

فيقولهمنها،كثيرةأمثلةذلكوعلى،الجهلمعالغباءفيهاجتمعأنه-2

ثابتلابن"النقلفياثقزجللوصل"الفصلفي)جاء8(:الدقيقة:701)الحلقة

كلامهانتهى.(البغدادي

ائمذزجيفؤضل!القفل:اسمهالكتابلأن؟والجهلالغباءغايةوهذا:قلت

كلامفي-الخطأبطريق-دهادخالهإدراجهتمالرواةلأحدكلامفهناكأ،النقلفي

عنبقضلهالبغداديالخطيبقامائمذزجالكلامهذا!ه،الرسولعنمنقول
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ائمؤلففقذقة

كتابه:اسمفكان!فه،الرسولبعدعمنالمنقولأو!الرسولعنالمنقولالكلام

".النقلفيائمذزجيفؤضل"القضل

لاقهو،العلمأهلكتبفيماتفقملاالخسيسالقسيسهذاانيؤكدوهذا

أنه-هذهحلقاتهفيهوذكركما-الواقعوإنما،يقرؤهماتفقمولايقرأ،كيفتغرف

يبحثإنماأنهلناظهرثم،الإسلاميالتراثمكتبةبرنامجفيبالكمبيوتريبحث

التاريخمدارعلىالحديثعلماءمنهاخذرناالتيالباطلةالرواياتعلىليعثر

ف!نههدفهيخدممافيهايجدلمف!ن،الإسلامصورةتشويهفيليستخدمها؟الإسلامي

هوكا،الإسلامصورةلتشويهوتزويرها؟تحريفهايميهنهنصوصعنيبحث

.الآنتذيكبينالذيهذاكتابنامنالسابعالبابفيائمضؤرةبالوثائقمؤضح

والزنى،الأطفالباغتصابفئقمجنستا،وشاذأخلاقتافنحرفأنه-3

وسائلمنوغيره-الإنترنتعلىوانتشرتعنه،ذلكاشتهروقد،بالفتيات

منها:،مشهورةضحفعدةفيذلكونثرذلك،تثبتالتيالوثائقضؤر-الإعلام

.!الفجر9وجريدة،"لأسبوعا"وجريدةأ،الطريق"وجريدة،"المصريون"جريدة

أكاذيبكشف9السلسلةهذهمنالثانيالجزءفيالصحفهذهضوروتجدون

الجزءهذامعشتضدروهوطفه"الثهرسولحولوأمثالهبطرسزكرياالقسيس

تعالى.الثهشاءإنواحدوقتفيتذيكبينالذي

)الفجر":لصحيفةالأولىالصفحةمنصورةبعرضالآنونكتفي
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ائمؤلفممقدقة

فح!أطيولىإنفلوا"أقيفىيعترفاوالببلم..ؤة

-!افىولالبن!!ائبمايالقلإشأبال!المقبالقثيا

القسيسهذاوفضحت،واشتهرت،انتثرتالتيالوثيقةمنصورةيليوفيما

فيجاءممانفسهتبرئةلماالحقداحواربرنامجهحلقاتإحدىفيحاولوقدالخسيس!،

فضيحته:فوقفضيحةإلاذلكزادهفما،الوثقةهذه

من!الثكلورفونول!ها!ال!ى!ههدم!من!عليلئمنشيىمغنىايوو15!ا-

س!اضاهطيكك!لمركهططوفعفى!مندرووتمور،ينهاطيررم!زسا!مصا!اه

!مسه!مهعهمكونلاحنىينهشها!ثثيلألو،سترلطالئ!رطهنالغيكلست.طهاوثطظلسد4

ثيلنيصمللمرمله!رسلهلىلعفرسكملرملتسللهرمالهلهدذماوضا*ضر!ههلعرلدفيل!صرول

/!وواوللما4

من!تلاثياطرسز!رياالمنمصاكيكليمالأطاالنلحىثعمطصعيمنيلمطمزلطدا!لقى5/1"لمهـورلى2-

مصانتر*سدمهانلونصهامنفلأكاليالئممي!ديرو!لثنهطدلعلهيدفرفدعدلىفهقيولماس!يهسل

لنلثس!ماا+ل!ن.سدنلهان!رلنالينمطافهاالثنحطوسم!ولمم!دلهاولسكردهااطهال!لمسهي

ديلل!س!نلل!عئلطا!ل!ينللموثا.!اللهضم!ياكهكلولث!ونيميامنوليمتسمهليتيكلىت

ئئاىللاات!مرمهمهلىش.كلطهلمامنهامنهليلنذوينهطرسز!رياالثصيطم!!نيمه

تو.ورىنلاى!ممهبولهتيننهلمتميثرالمدرالمز!!ثطيالسي!ن!نلنانجليالثياسرله!ي؟+

الملدره4دوئطةليلورطهسي*ب!رلطلف!رطهمنملاملاالهحينهلمبن
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اثفؤلففقذقة

كاملة:الوثيقةهيوها

سىر-ىممرهـهرعرا!3--
!!كا*-:"!

ل!ت.سه-راردبم.دقىطممبصت4مص&سهـض.لا-ف.دئهـالحصكىسسى
نتصطد-!دسهسىنح!ىنرشرسما2فمرتس*ثا!-ءث%مر،-،-!ىمدى

صهرتصمفشىلانى!س--

ورسشنىءم!-كلحم!.صصطىضىشى!صولىحاثكل!معس!اهالىا-
صملمراضا.هـككطهول-"بمرصم!ر?-صلى!ئر!دلاتهـسمرءاحد

صىضيلاصحكل!نيتى!تثرلا،سمزفر!كف!مدهرر.طىمع!4لحمه
!كلءن!م!ر-مرسعهثضر!سستصهرءر!تتطتل،ضرلى!ر!فىممصر!ه

ا!"ميا4.+هسحىم!
طنهشكر!رسز!!رء!عمى!ى!مىفىشىش!د!متلنىدس-اا!لأ8-.ء+..

صتفاخهءلمون!اسحه!لةئىلصءستمن!كملىف!دا-هـ*محهامو:
!تكتا-لشصولىنىسنصهغما!حرءلمصهل!سه!د!رصول!يالهسى
م!كلل!صكلنمط!عطع!مىرينا-ضضش!ميكل-لموع!تصضهيحتمهضه
صا!هـلاا!--تصء.ت!تطئتهـى--زم!صى-ضى

ت".مرم!نعىمعصمهـل!تهمتثهـدلمعكلعر!لىنصىلىصسرلهضب!
كت.*لرةن!لأ!!د!ك-+-!مثرطهشح!صحسدس

مىعرر!!صت!ء4كمسحمنركلىك

-تمنرهسهوم!ىخمى!ر،ءنت"ل!تم!سه"!دمصح!-،ت
وهـلىى!لامه.مرهـلنطثمرفسص"-كرلهيء،+"ص+3!مرلهطا/صتي!.د"له

نتنىمىإسعر"3ءعر-

مكلءلم!-له!هكةصيلهر-حثس4وخنر

!سه
!ع،ء

؟أ!

.ء*،عر،

!
"+صا،مملى

-5-ثر-موءهـصر-
ييت------------------ص----ييب!صمصه!ى

!!!ى

!أ"،:"ا"م!+!ح!لمول،لىطه.-.!دا،!،"*لأ،ولعاولا.ا+امالا-"،0،1

ا!"ا.ا-+.،ءول.-،-.الم*-5"ا1001!...هط".ء-ما"!(،.!:*ص.!"

،سه+لم01-.ا.ور.،-ه--.-..ء!ه

السلسلة:هذهمنالثانيالجزءفيتجدونهاائمضؤرةالوثائقوسائر

بعونظ!سدأ،الثهرسولحولوأمثالهبطرسزكرياالقسيسأكاذيب"كشف

تعالى.الله
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انفؤلففقذقة

فهقةتنبيهات

:الأولالتنبيه

تصريحاتهم؟تقلمنممثرفإنناالرواةأحدمنالحديثأئمةتحذيراتنقلعند

قزعلىرواياتهمنوحذروا،الحديثأئمةمنكبيرخمعفيهطعنقدأنهلكمليتأكد

زقيه.فيكانواالذينالحديثأئمةمنبداية،الإسلاميالتاريخوطوالالعصور

قراءتها:بعدالقارئيقولأن-أيضا-ذلكمنوهدفنا

القسيسأخفاها-المراجعهذهكلفيالأئمةهؤلاءلكلالتصريحاتهذهكل9

.،إوتضليلهوتزويرهوكذبهخئثهأشدما!؟المشاهدينعنائمرورالخبيثالكذاب

اف!نهتان

أخطاءهبتصحيحتهتململذلكبالعامئة،كثيرايتكلمالخسيسالقشس

قوله:مثلقراءتها،لتسهل؟كلماتهمنقليلتعديلحاولنادهان!ا،الئخوية

!(.أويغريبةحاجة؟المحفوظاللوحفيدهولأ!؟القرآنبتألفالليانت)هو

حاجة؟المحفوظاللوحفيهذاائم؟!القرآنتؤلفأنت)هلهكذا:فكتبناها

إ(.جذاكريبة

الثالث:التنبيه

تتعلقلاالتيالعباراتاختصارمنلابدكان،المنقولةالنصوصكثرةإلىنظزا

شرطين:ذلكفيولثزطنا(،.).هكذافقطنقطتينمكانهاووضعناالمراد،بالمعنى

المعنى.فيسؤئرةالمحذوفةالجاراتتكونألأ:الأولالشرط

التالي:بالمثالكما،بحروفهالأئمةكلامتفقننقلأن:الثانبالشرط
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انفؤئففقذقة

الحايظ،الإتالم،التغوممنالزخمننغئدبنقييعبن)اخمد:الذهبيالإمامقال

ؤضئ!،ؤخمغ،زخلالزود.تزؤمنؤأضلا.التغذابقيثئم،التغوقيتجغقيرأبو،التقة

بنؤقزؤانعيتئتة،بنؤشصنالغؤايم،بنؤغئا؟،هشيمغن:خذث!اث!تذ".

تغدهم.ققنإلطتقيما،ؤقد،اثتازفيبنالتيماا-،ؤغه،خازيمأبيبنالغنرينرؤغئد،شخاع

القاييمأبوؤفييماف!يذؤيسئالةبؤايساليما،الئخاليئليهنال!ئة،غئة:خذث

يمؤافم.ؤخفق،جميلبنفإشخاقضاجملإ،بنؤتخفتاجتة،بناللهؤغثذ،التغيىئ

انتهى(.ؤمائهيمئينشتيمافيقؤيذةؤكان.ؤغيىة،تجرزةضايحؤثقة

كلامفسننقلثقة،وأنه،الإمامهذامولدتاريخبياننريدأننالنفترض:قلت

ؤكان.ؤغئزةتجززة،ضايحى:ؤثقة..،الثقة..قييعبن)آخمذهكذا:الذهبيالإمام

انتهى(.ؤمائهييسئينشتيمافيقؤيذة

بخروفه.الذهبيالامامكلامتضبتقلالتزمناانناتزؤنوكما

الرابع:التنبيه

يلي:كماوهي،أبوابثلاثةعلىالكتابهذايشتمل

المقه.أضولوجمفمالحديثأضولجمفممنفقذمات4الأولالباب

لجةمائثبت(وأصرلية)حديثيةتقديةدرايمة!!4

.الاسلامفيللكببررضاعلا-ا

الكبير.برضاعالفتوىمناليهانيمبمما!عائثةبراءة-2

الكبيرورضاعقلأ،عائشةحولالخسيسالقسيسأكاذيبكشف:انفىابب

(.انفضؤزة)بانؤثايق

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر
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!!وو!لا!9

الفقهأصولوجمن!العديتأصولجمن!مقفقذماق
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الفقهأصولوجمفمالحدبثأصولجمفممنفقذقات

تفبيه4

11

السلسلة:هذهمنالأولالكتابفيبكرهاشقالبابهذامباحثبعض

(.الكريمالقرآنحولوأمثالهبطرسزكرياالقسش!أكاذيب)كشف

.الكتابهذابموضوعارتباطهاوقوةلأهميتها،هنا؟بكرهاوأعيد

فتشرة،معلوماتبدكر-الكتابهذافي-الحديثيةانمقذماتفيوساكتفي

ئضالقحجمفمكئبإلىقفيزجعوالتدقيقالتفصيلأرادوقنائفراد،بهايتحقق

الحديث.

ئقذمات:ضالبابهذاؤيتضمن

فبولفيوالثئئتالعالمن،ربضردعةفيالإسنادأهم!ةالأود:ففقذملأ

الأخبار.

انفزشل.الفانيلأ:اننقذملأ

انفذزج.الثالثلأ:فنفذملأ

نأ-ضغفهأوحدبثبصحهانخكمعند-ئشزطهلا!اول:ا!مة

؟السابقونالحديثعلماءعليهتكلمقديكون

وأغين،)وانعهبالاحمجاجبجوزلاأنهعلىالعلماءالفاقالغامسلأ:فففذملأ

حال".)حكاية

ذلك:تفصيللاليكم
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12

الأولىائفقذمة

الأولالباب

الأخبارقبول!والثتتتالعالمينربلنم!يعةفيالإسنادأهمية

مطالب:أربعةالمبحثهذايتضمن

العالمين.ربشريعةفيالإسنادأهمية:الأولا!

رواياتعلى-وغيرها-الحديثكئببعضاشتملتلماذا:ا!!ان

الصحيحة؟علىتقتصروتئم،ضعيفة

زواتها؟فييثقلاالتيالأحاديثجمتاتةالعا!يتجفتنملماذااند:ا!

المسلمين.بهااللهاختققلتيةالدنياعجائبمنالحديثجمفم:ا!اجا!

ذلك:تفصيلهـاليكم

العالمين:ربينمريعةالإسنادأهمية:الأولالمطلب

أسانيدينقلفوجدتهكثير،ابنالإمامتفسيرفي-صغيزاكنتحين-قرأت

001.فلانعنفلانعنفلانحدثنا1هكذا:الأحاديث

قولوتذكرالإسناد،هذايحذفبانيختصر؟لالماذا:السؤالهذاذهنيفيفدار

؟!مباشرة!اللهرسول

أهميةقغيضثعاقا،ع!ضرينمنأكثرمنذالفقهأصولجمفمدراسةفيبدأتثم

العالمين.ربشريعةفيالإسنادهذا
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13الفقهأصولوجمفمالحديثأصولجمفممنفقذقات

ؤأنالدينن،جمنالإشتاذأنتتالق:)تاب:صحيحهمقدمةفيم!لمالإمامقال

ؤانه"،ؤاجمبتلتجائز؟!يهئمهؤبماالرؤا؟تجزخؤأن،الئقالبغنإلأتكونلاالرؤاتة

..المكزقيماالشيريغيماغنالذثجمنتل؟المخزقةائجيتيمامنليش

تأخذونغضنقائظروابين؟ائجفتمقذا"إنقاذ:جممييرين،بنلمخقدغن

بينكئم"()1(.

ألفيةشرحالمغيثإفتحكتابهفيالسخاويالدينشصسالحافظوقال

قاشاءقنتقاذالإشتا؟ؤتؤ،،الدينيمن3الإشتالا:المباركابن)قال":الحديث

يرتقيالذيكمثلإسنادبلابينهأفريطلبالذي"قثلعنه:روايةوفيشاء((،

معهيكنلمف!ذا،المؤمنسلاح"الإسناد:قال،الثوريوعن..سلم"بلاالسطح

انتهى1()2(0!يقايل؟شيءفبأي،سلاح

،!اللهرسولأصحابجيل؟الأولالجيلمنبالإسنادالاهتمامبدأوقد:قلت

أصحابأحدأنتقغه-!اللهرسولصاحبخ!ه-اللهعبدبنجابرهوفها

الحديثهذايسمعلمجابروكان!،الثهرسولعنبحديثخذث!!الثهرسول

عنليسأله؟الصحابهذاتقدإلى-شفرق!يميرة-الرحيلفقزر!،اللهرسولمن

الحديث!هذا

اللةغئل!بنتجابر)ؤزخلإ:البخاري!صحيحكتابهفيالبخاريالإمامقال

فؤاد.محمد:تحقيق،بيروت-العربىاقراثإجاءدارالاشر:(،4111)سلمصحي!ت1())

الخاوى،الرحمنعبدبنمحمدالدينثصتأيف:)413(،الحديثالفيةشرحالميثفتى)2(

اهـ.304-الآولى:الطبة،بروت-العلحيةاليهبدار:الاضر
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انتهى1(0ؤاجلإ()خلإيثفي"أنيسيبناللةغئل!إلىشفيرقحيميزة

الأولالباب

غئل!بنتجابزعنالمفرد")2(الأدب9كتابهفيالقصةهذهالبخاريايإماموروى

تجيرا،)قائتغت:يختجابرقالص!،الئييآضخابمنزجلغنخديثتقغاانه"اللة

نأإتييماقتغثت"آنيسي،بناللةغئاق!دا،الشاتمقدفتخئىشفزا،زجليإتيهثتذذت

قاغتتقيي.قخزقي.تغثم:ققفت؟،اللةغئدبنتجابرتقاذ:..بائتابتجابزا

.كوتأؤأفوتأنخيثميثايئقغا،لمه،تقغييخديث:قفت

الحديث."()3(0..ائيتادالله"اتخشر:تقولى!الئبيئشمغتقاذ:

الإمامقالهماالتوضحغايةذلكويوضحذلك،علىالأفةحالواستمر

المحدثينمن"المجروحينكتابهمقدمةفيهـ(354)المتوفىحبانابنالحافظ

،8791هـ-7014-بيروت-اليمامةكثير،ابندارالناشر:1/41(،)البخاريصحيح)1(

الغا.ديبمصطفىد.:تحقيق،الثالثة:الطبعة

الثائردارالناشر:،البخاريإصماعلبنعمدالإمام:تأليف337(،)صالمفردالأدب)2(

.م9891هـ-ا904/الثالثة:الطبعة،الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق،بيروت-الاصلاية

لرحالباريأفتحكتابهفيهـ(852)773-الغئقلانيخخرابنالدينشهابالحافظقال)3(

ؤتماميالايئين،ئئدلىالطبزايط(خزتجقاأخزىطيريق)تة::"1/174،الخاريصحيح

.(يحضادهؤإينتا..اثدهقؤ

،البخاريل!مامالمفردالأدب)صحيحكتابهفيالألافيالدينناصراليئوقال

)خن(.74،:6:رقمحديث37،صا

خن(.)إسناده:قالثم"،016:رقم،الصجحةالأحاديث"صلسلةفيا،لبانيوذكره
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النقلجهةمنيصحلابخبرنحتجأننستجيز)ت!تا:قال"،والمتروكينوالضعفاء

الدينتبديلمنالأفةهذهفيتظقرله،الطائفةهذهوطلبالإسناديكنلوولو..

ألف"9!اللهرسولسننمنشئةفييزادأنيتهألاحتى..الأممسائرفيظهرما

علىال!تنالطائفةهذهفحفظت،القرآنفيجمثلهزيادةيتهيألاكما"واو"،ولا

..شاءب!اشاءقنلقالولولاهم،الدينبأمرعنايتهموكثرت،المسلمين

الصراطإلىوهدوهم،الدينالمسلمينعلىحفظواالذينالعلمهذافزسان

طلبفيوالأوطانالديارفيالتنعمعلىوالقفارالمفاوزقطعآثرواالذين،المستقيم

الحديثفيليرحلأحدهمإنحتىالأقطار،جمغفيوالدوران..الأمصارفيالئتن

فيممضليذيخليئلأ؟الكثيرةالأيامالواحدةالكلمةوفى،البعيدةالفراسخالواحد

،الكذبذلك!الثهرسولعنالذائونقهمقغلهـانبه،يضلشيتاال!تن

..الذينبنصرةوالقائمون

أبىبنإبراهيمبنمحمدسمعت..:الشأنهذاعنوالبحثالتفتيشمنوإن

سلمة،بنحمادكتبمنهليئمع؟عفانإلىمعينبنيحىجاء9:يقولالملطيشيخ

سلمة.بنحمادعنتف!اعشرسبعةحدثني..قال:أحد؟منسمعتهاما:لهفقال

خذثئك.لاوالله:فقال

شأنك.:فقال.التبوذكيمنواسمعالبصرةإلىوأنحدردرهمهوإنما:فقال

تسمعلم:موسىلهفقال،إسماعيلبنموسىإلىوجاء،البصرةإلىفانحدر

الثامنوأنتتفتا،عثرسبعةمنالوخهعلىسمعتها:قال؟أحدعنالكتبهذه

عشر.
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الأولالباب

أقئزأنفأردت،يخطئكانسلمةابنحمادإن:فقال؟بهذاتصنعوماذا:فقال

منالخطأأنغيضتشيء،علىاجتمعواقدأصحابهرأيتف!ذا،غيرهخطأمنخطأه

نأغيضت،بخلافهممنهمواحدوقالعنه،شيءعلىاجتمعواصهاذاتفسه،حماد

..غقيهأخطئماوبينبنفسههوأخطأمابينفأقئزحماد،منلامئهالخطأ

رسولعنالكذبوذب،المسلمينعلال!تنبحفظالطائفةهذهعنايةفهذه

أحدتعرفيكنلمحتىسننهاعنالأحكاملتغئزتولولاهم،العالمينرب

الثقاتعنهروىمما-عليهوالموضوع!بالنبيوائملزقسقيمها،منصحي!حها

.حبانابنالإمامكلامانتهى(.الدينفيوالأثمة

د!اياتعك-وغيرها-العديث!كمثببعضاينمتملتلماذا4الثا.المطلب

الصعيعلأ؟اعلىتقتصرونز،فمعيفة

صحتهاثتتالتيالأحاديثكتابهفييضعأناشزطقنالمسلمينعلماءمن

كلبجمعاهتمامهكانمنالمسلمينعلماءومن"،البخاري)صحيح!فقط؟

حيثمنالرواياتهذهعلىالحكميتبقىثموتدوينها،إليهوصلتالتيالروايات

والحكمالرواياتهذهفحصقبلالإمامهذايموتوقد،والضعفالصحة

بفحصقامواحيثالعلماء؟منغيرهعلىالوقتمنالكثيروفرقدلك!نهعل!يها؟

عدمه.أوالثبوتجهةمنعليهاوخكموا،الرواياتهذهمنالكثير

العراقيالدينزينالحافظالإمامهوفها،الحديثأئمةبذلكصرحوقد
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17الفقهأصولوجمفمالحديثأصولجمفممنمقذقات

)1(:النبويةال!يزةفيآلفثتهفييقولهـ(08)725-6

ا؟دكزاقذوماصخماتخضعال!يماأنالطالمبوليعليم

يغتبزلمإسناورص!انبيماال!تزأهلأتىماذكروالقصد

واستطزمنهصخقدماذكرتذجمزماغيرصخقذيكنفإن

التيالمنكرةوالرواياتالصحيحةالرواياتتجمعال!يرةكتبأنيعني

يغتبر،لاإسنادهكاندهانحتىال!تر،أهلرواهمابكرفقضدهم،الحفاظأنكرهها

به.موثوقطريقمنيأتلملأنهيصح؟لمالإسناديعني

فيهـ(31)224-.الطبريجريرابنالإمامذكرهماالمثالشيلعلىولنقرأ

.،والملوكالرسل)تاريخالتاريخيةموسوعتهمقدمة

ش!يخهوالطبريالإمامبانبطرسزكرياالخسيسالقشسصرحوقد

":الإيمانعن"أسئلةبرنامجمنلاا2الدقيقة25:الحلقة1فيقالحيث،المفسرين

انتهىالمفرين(.شيخهو)الطبري

)تاريخالتاريخيةموسوعتهمقدمةفيالطبريجريربنمحمدايإماميقول

بكرهأحضرتماكلفياعتماديأنهذاكتابنافيالناظر)ولتغقم":والملوكالرسل

فيه،ذاكرهاأناالتيالأخبارمنرويتماعلىهوإنمافيهراسمهأنيشرطتممافيه

عنذكرناهخبرجمنهذاكتابيفيتكنفما..فيهزواتهاإلىف!يدهاأناالتيوالآثار

ؤخقالهتغرفلمأنهأخلين؟سامعهيستشنعهأوقارئهت!ئحتئكرهمماالماضينبعض

الناشر:،العراقىالح!ينبنالرحيمعبدالدينزينالحافظ:تأليف92(،)صالبويةالسرةألية1()

علرى.بنمحمدالد:تحقيقالجها!،دار
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الأولالباب81

منأييئوإنما!تينا؟منذلكفييؤتلمأنهقفتغقم-الحقيقةفيمعنىولاالصحةفي

انتهى1(0إتينا()أ؟قيماتخوعلىذلكآذيناإنماواناإلينا،نايييهبعضيتلى

ذشدفيهذاكتابهفياعتمدهالذيالمنهجيوضحالطبريفالإمامقلت:

بأدثوذلكرواتها؟إلىوالأخبارالرواياتي!يدالطبريفالإماموالأخبار،الروايات

لنا:يقولأنيريدالطبريوالامامأ،فلانحدثنا،فلانأخبرنا،فلان"روى:يقول

بلبشبي؟ليسفهذاواستشنعه،واستنكرههذاكتابيفيخبزاشخصقرأإذا

،خبرهقبلثقة،كانفان،الراويفيالقارئفلينظرالخبر،هذاإلينانقلممنالسبب

الخبر.هذارفض،ثقةتكنلم!!ان

وأصحتسواء،ورواياتأخبارمنتقغهماويروييحكيإنماالطبريفالإمام

الأحيانبعضفيولكنأخبار،منإليهؤضلماويذؤنيجمعإنماهناهو.تصحلم

ذلك،لهتت!رإذاالضعفأوبالصحةالأخباربعضعلىيحكمالطبريالإمامكان

هذا:كتابهتفسفييقولنجدهفمثلا

انتهى()2(.الأعلىعبدبنيون!بهحدثنيبما!اللهرسولعنالخبر)ضخ

صحيح.حديثبأنهعليهقخكم

يحكموقدعليها،وائحكمالرواياتهذهفحصقبلالعالمهذايموتوقد

تجميععلىيقتصروقد،الإكمالقبلويموت،الرواياتبعضعلىالعالمهذا

الحكمبسهولةيمكنهالقارئأنعلىاعتماذا؟بذلكويكتفيوتدوينهافقطالروايات

هـ.70/41بروت-العلميةالكتبدارالاشر:(،13/1)الطبركيتاريخ(1)

/28(.1)الطبركليتاريخ)2(
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91الفقهأصولهصوالحديثأصولجمفممنمقذقات

التيوالتعديلائخزحكتبفيالرواةأحوالمراجعةطريقعنمحذدةروايةعلى

ذلك؟غئنأئم؟الحفظسئأئم؟ثقةالراويهل:ببيانضهتم

ولادتهمتواريخوكذلك،بذلكمختضةكتبفيممشخلةالرواةفأحوال

وغئرلها،تغزضواالتيوالحوادثوتلاميذهموشيوخهمورحلاتهمووفياتهم

ذلك.

نقدفيالاعتدال"ميزانكتاب:المثالشيلعلىالكتبهذهمنوئذكر

وقغيرقةالجقل9وكتابهـ(،748-)673الذهبيالدينشمسللإمام"الرجال

أببللإمام"الثقات"قغيرقةكتابهـ(،124-641)حنبلبنأحمدللإمام!الزجال

والضعفاءائمخدثينمن)ائقخروجينوكتابهـ(،26-أ)181العجليالحسن

العلماءمولد"تاريخوكتابهـ(،354)المتوفىحبانابنالحافظللإماموالمزوكن"

زنجير،.أائنبالمشهورهـ(2-937)89الزتجيئالئيماغئدبنلمخفدللإمام"ووفياتهم

الأخبار؟نقلواالذينالرواةأحواللكيكثمفكشاف!المتخصصةالمراجعفهذه

لا؟أئمبهم؟يوثقممنفمهل:يتغيرف

ذلك:يوضحافزاضئامثالاتكموأذكر

كتابين:أعطاناالسابقينالحديثعلماءأحدأنلتفتيرضر

أنسبنمالكسمعأنهاخبرهإبراهيمأنتخرأبو)حذثنا:فيهالأولالكتاب

..(.:يقول!اللهرسولسمعث:يقول

الإماموقالكذابا،بحرأبو5:حنبلبنأحمدالإمام)قال:فيهالثانيالكتاب

"(.بثقةلي!بحرأبو1:البخاري
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الأولالباب

نقلواالذينالرواةأحواللكيكشفالذيالكشافهوالثانيفانكتاب

وأنهصحيخاليسالحديثهذاأنيتضحوبه،الأولالكتابفيالموجودالحديث

.كذابرجلإلأإليناتئقلهتئملأنه؟قاله!اللهرسولأنتثبتتئم

؟الرواياتأسانيدحذفمنالسيوطيالدينجلالالإمامحذرفقدولذلك

بالضعيفةالصحيحةالرواياتاختلاطإلىيؤديالروايةإسنادبكرغذملأنوذلك

بينها.التمييزوعدم

التفسيرفي)أل!":القرآنعلومفي"الإتقانكتابهفيالسيوطييقولذلكوفي

والتتش،الدخيلهنامنقذخلتتزا؟الأقوالوتقلواالأسانيد،فاختصرواخلآئق،

انتهى1(0أضلأ()لهأنظائا؟تغدهيجيءقنغئهذلكتئقلثم..بالعليلالصحيح

؟الإسلامأعداءتفعلهالذيما

،الأولالكتابقراءةعلىويقتصرون"الكث!اف"،الثانيالكتابيتجاهلون

فييطعنوهذاوكذا،كذافيهالرسولعنحديثكتبكمفيوجدنالقدلنا:فيقولون

!لإسلاما

خمفرهموراءالكشافتاركين"الأول"الكتابمطيممكانفيدخلوالقد

أئمحقا؟ذلكقالخ!داللهرسولهلليعرفوا؟لهمسيضيءكانالذي"الثانيأالكتاب

ينقله؟بمايوثقلاكذابرجلزعمهإنما

الطبعة:،المندوبسعيد:تحدتيق،لبنان-الفكردار:الناثر(،2005/)القرآنعلومفيالإتقان(1)

.م6991مى-ا614/الأولى
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21الفقهأصولوجمفمالحديثأصولجمفممنفقذقات

الأخبارفيهكتابمغا:الكتابينقذينبمثلالإسلامدينخفظقدتعالىاللهإن

الثابتويقئز،والضعيفالصحيحلنايكشفإكشاف"وكتاب!د،اللهرسولعن

ص!.اللهرسولعنالثابتغئرمن

زواتها؟فيينقلاالتيالأحاديثالعا!بتانجةيتجتبنؤلماذا:الثالثالمطلب

وعنوانه:،السلسلةهذهمنالثانيالكتابفيذكرناها،كثيرةفوائدلهذا

!(.اللهرسولحولوأمثالهبطرسزكرياالقسيسأكاذيب)كشف

المسلمين:بهااللهاخثضالتيالدنياعجائبمقالعديثجمن!:الرابحالمطلب

عليهاوائحكم،والحكاياتالمروياتتقدقواعديتضمنالحديثجمفمإن

تثبت.تئموما!النبيعنثتتمابينوالتممزوتضعيفا،تصحيخا

المسلمينعندإلأيوجدلاف!نهالدنيا؟عجائبمنالقواعدوهذهالعلمهذاإن

أ."الإسلامالحقدينهبهاللهحفظوقد،فقط

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر
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الثانبةالئفذمة

الأولالباب

ائفزستل

مطبيئ:فيهناوالكلام

.أانفزشل"نعربف:الأولا!

انفز!ل.خكم:فيانا!

ذلك:تفصيلهـاليكم

4ا"ففزنلتعديف4الأدلاالمطلب

-الروايةا:جمفمفي)الكفايةكتابهفيهـ(463-)293البغداديالخطيبقال

الجرحوأقسامالإخبارعفةفيالعباراتمنالحديثاصحابيستعملهما)قعرفة

بينمتصلإسنادهأنيريدون)فئتد"بأنهللحديثؤضفهممختصزا:والتعديل

شمعهرواتهمنواحدكلتكونأنفيهالإسنادواتصال..عنهأشتدقنوبينراويه

..آخرهالىذلكبننهيحتى،قزفهممن

ممنت!معهتنمتنزواتهفيتكونبان،إسنادهانقطعمافهوائمزشل:وأما

عنالتابعيرواهماالاستعمالحيثمنبالإرساليوصفماأكثرأنالا،فوقه

انتهى!()1(0النيي

.المنورةالمدينة-العلميةامتبةالناثر:،المدقابراهبم؟نحقيق2()صاالروايةجمفمفيالكفاية(1)
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23الفقهأصولوجمفمالحديثأصولجمفممنفقذقات

"جامعكتابهممقدمةفيهـ(761-)496العلائيالدينصلاحالحافظوقال

متصل:غئنوتقيئإسنادهقطعالذيللحديث)فقيل!:المراسيلأحكامفيالتحصيل

..تجقتهاولاالأخرىتفقتثممنهمطائفةكل؟أفي"مزشل9

..ال!ئرسريعة:أفي"مرسال"ناقة:قؤلهممن،"ائمزشلتكونأنأيضاويجوز

1(.()إسنادهتغضقخذفعجلآ،فيهأشزعللحديثائمزيي!لفكأن

قهتاائمقسيرينمنكثير)دكز:قال،تفسيرهفيكثيرابنالإمامذكرهمامثاله

..ضجيحؤخهمنم!تذةأزقاؤلم،مزشقةثاطرقجمنؤتيهئقا..ائغزاييق!قمة

انتهى"()2(0..الئخمبقكة!نىاللهرسولقزأقاذ:جتئر،بنشجيدغن

،!اللهرسولأصحابمنليسفهو،التابعينمنجتئربنشجيدقلت:

فليسعاقا،ثلاثينمنباكثر!الثهرسولوفاةبعديعنيهـ)3(،46عامؤلدفسعيد

بينهما.انقطاعهناكبلمنه،ت!معلكي!والرسولسعيدبيناتصالهناك

أخبرالذيقمن!،والرسولسعيدبينانقطاعهناككانإذا:الآنوالسؤال

؟!القصةبهذهجبيربنسجد

اسمخذففسعيد،القصةبهذهأخبرهالذيالراوياسمتذكرتئمسعيد

الناشر:،ال!لفيالمجيدعبدحمدي:تحقيق23-24(أصالمراسيلأحكامفيالخصيلجامع(1)

.م8691-الثانية:الطبة،بيروت،الكتبعالم

،بيروت-الفكردارالناشر:كثير،بنعمربن)سماعيل:تأليف023(،)3/كثيرابنتفير)2(

هـ.ا104:الطبة

.م8491:الطبة،بيروتالافكر-دار:الناشر(،11/)4الغذيبتهذيب)3(
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الحفظسع!يكونوقدكذاتا،يكونقدائضخذوفالراويوهذا،تذكرهولمالراوي

يسمعه.مايضبطلا؟النسيانكثير

ائقضذر،مخهولةبذلكفتكون،انقطاعفيهإسنادهامزشقة؟روايةهذه:فنقول

مخهول.تققهاالذيأومخهول،قضذرهاأنأفي

4اشط4فكأانأ!

قؤيتاأضلفي-الزؤاتاقيمن-)اثفزشل!:مسلم"صحيحمقدمةفيجاء

1(.بحخيما()لئقبالأختاراثجئيمأفلؤقؤلي

خكمأن)اغقم:الحديثعلومفيمقدمتهفيالصلاحابنالحافظالإطموقال

بائفزشلالاحتجاجسقوطمنذكرناهوما..الضعيفالحديثخكمانفزشل

وئفالالحديثخفاظجماهيرآراءعليهاستقرالذيالمذهبهوبضغفهوانخكم

تصانيفهم.فيتداولوهوقدالأثر،

بالأختارائجفيمأفلؤقؤليتؤيتاأضلفي"ائمزشل:،مسلمصحح5ضذروفي

بخخيما(.ليق

أصحابجماعةعنذلكخكىممن-ائقغيربحافظ-البرعبدوابن

()2(.الحديث

)1/03(.سلم)1(صحيح

الرحمنعبدبنمحثانعمروأ!:تأليف53-54(،)صالحديثعلومفيالصلاحابنمقدمة)2(

نور:تحقيقأم،779هـ-ا793:الطبعة،بيروت-المعاصرالفكردارالناضر:،الملاحابن

عز.الدين
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)جامعكتابهمقدمةفيهـ(761-)496العلائيالدينصلاحالحافظوقال

السقيم،منالصحيحعيرفالإسناد)قباتصالإ:المراسيلأحكامفيالتحصيل

جمتةالحديثفيالإرسالكانفلذلك،أثيمأفاككلقؤلعنالشريعةهذهاللهوصان

الغزر()1(.جمنعنهائمزويإئقامفييما؟بسببهبهالاحتجاجعنويتؤقفبهايئزك

البشيرسننلمعرفةوالتيسير)التقريبكتابهفيالنوويالدينمحصيالإماموقال

ائمخذيين()2(.جماهيرعندضعيفحديث)ائفزشل:الحديثأصولفيالنذيرأ

22(.)صالمراسيلأحكامفيالتحصيلجامع(1)

محمد:تحقيقالعري!،الكتابدار:الناثر3(،هالنذير)صالثيرسننلمعرفةوالتييرالتقريب()2

.م8591هـ-ا504/الأولى:الطبعة،عمان
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النالنةالئقذمة

الأولالباب

انفذني

مطالب:أربعةالمبحثهذايتضمن

للتوضيح.مثالبكرمع""ائفذزجتعريف:الأولا!

انفذزج.معرفةطرق:اننىا!

.الزهريشهابابنرواياتفيانفذزجلتوضيحفهمان!الاناند:ا!

فيئذرجأنعادتهكانتالزهريبأنالحديثأئمةكبارتصريح:ا!ابحا!

نفسه.عندجمنيقولهاأوإسنادون3ئزسلهاكلماتأحاديثه

ذلك:تفصيلل!اليكم

:""انفدنرجتعربف:الأولالمطلب

الع!ثرون:)النوع:الحديثعلومفيمقدمتهفيالصلاحابنالحافظالإمامقال

:أقساموهو،الحديثفي!!ائمذزجقغرفة

تذممربأنزواتهتغضكلاممن!اللهرسولحديثفيأذرجمامنها:

قيزويهتفسه؟عندمنكلافا-الحديثمنتزويهماعقيب-تغدهقنأوالصحابي

قنغلييهالآفرقتفتبس،قائلهبدكربينهمافاضلغئن،بالحديثموصولاتغدهقن

.!الثهرسولعنالجميعأنوتتؤفم،الحالحقيقةيغقملا
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عن..معاويةبنزهيرخثيمةأبيعنالتشهدفيرويناهما:المشهورةأمثلتهومن

انتهى..()1(.:فقال،الصلاةفيالئشفدغفمه!اللهرسولأنمسعود:بناللهعبد

مت!ط،واضحبأسلوبمثالبكرهوالكلامهذالتوضيحطريقأفض!:قلت

:الصلاحابنالإمامذكرهالذيالمثا!اهـهو

عبدعن..الحربنالحسنعن،معاويةبنزهيرعنالطيالسيداودأبوزؤى

)التحيات:الصلاةفيالتشهدقغقمهبتلإهاخذأنه!النبيعن!ه،مسعودابنالثه

عليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلواتلته

إذا.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاالهلاأنأشهد،الصالحينالثهعبادومحلى

تقعدأنشئتص!انقفئم،تقومأنش!ئتف!نضلاتك،قضيتفقذقغفتصهذا

فاقغد()2(.

للوصلإالفصلكتابهفيهـ(463)293-البغداديالخطيبدكرفىقد

بهذاهكذاالحديثهذازهيرعنتقفواآخيرينرواةشئغةأن"النقلفيانفذزج

)3(.اللفظ

.(9ه)صالصلاحابنمقدمة(1)

داودأيداودبنسليمان:تأليف2(،كالا:رقمحديث36،الطيالي)صداودأبيمسند)2(

.بيروت-المعرفةدار:الاشر؟الطيالي

الحديثهذاروى)كذا":النقلفيانفذزجللوصلاالفصلكتابهفيالبغداديالخطيبقال)3(

بنموسى.عليهووافقه،الجعفيمعاويةبنزهيرخثمةابعنالطياليداودبنصيمانأبو

غسانوابو،الكرمافيبكرأبيبنويحىهالكنانيالقاسمبنهاشمالنضروأبوطالخبيداود
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قضيتفقذقغفتصهذا)إذا:العبارةهذهقائلقن:الآنأحدكمسألتف!ذا

فافعد(؟تقعدأنشئتوإنققغ،تقومأنشحئتفإنضلاتك،

.!اللهرسولهوالقائل:جوابكمس!يكون

التالية:المفاجأةإليكم:لكمفأقول

مسعودابنبتد!النبي)أخذ..الحربنالحسنعنثابتبنالرحمنعبدزؤى

اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلواتلته"التحياتالتشهد:في

نأوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاته

منفرغتفقدهذا،منفرغتإذا9مسعود:ابنقالثم".ورسولهعبدهمحمدا

1(.(()فانصرفشئتهـان،فاثبتشئتف!ن،صلاتك

بناللهعبدعن..الحربنالحسنعنزهير،عنسوار،بنشبابةزؤىوكذلك

وأشهد..لتهالتحيات9التشهد:قغفمني،بيدي!اللهرسول)أخذ:قالمسعود،

منعليكماقضيتفقدذلك،قلتفإذا9:اللهعبدقال".ورسولهعبدهمحمداأن

فاقعد"()2(.تقعدأنشئتص!انققئم،تقومأنشئتف!ن،الصلاة

يحصبنويحص،اليربوعييونسبناللهعبدبنواحمد،النهديإسماعيلبنمالك

(.عهداودأيبكروايةزهيرعنشئغتهـمفرووه،البغداديالجعدبنوعلي،النيابوري

تفصيلأ.الرواياتهذهال!بغداديالخطيبذكرثم

!االبغداديثابتبنعليبنأحمد:تأليف11(،1)1/ال!نقلفيائمذزجللوصلالفصل)1(

هـ.ا184/الأولى:الطبةالزهرافي،مطرمحمد؟تحاتيق،الرياض-الهجرةدار:الناشربكر،

.(1/011)النتلفياثمذزجللوصلالفصل2()
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92

تقعدأنشئتدهانققئم،تفومأنش!ئت"ف!نالعبارةهذهأنبذلكقالقر:قلت

الراويلأنخطأ؟الأولىالروايةوأنمسعود،بناللهعبدكلاممنهيإنمافاقعدأ

يميزولثمبينهما،تفضلولم!ى،اللهرسولكلاممعمسعودابنكلامبدمجقام

!د.الثهلرسولكلهالكلامأنتؤهمتمأنكمذلكعنفنتجبينهما،

نأشمثتف!ن،الصلاةمنعليكماقضيتفقدذلك،قلت!ف!ذاعبارة:فنقول

كلامفيالراويأذزتجهايعنيكذزتجة،فاقفد(تففدأنشئتد!انقفئم،تفوم

منهيبل؟الحديثمنليستوهيالحديثقتنفيأذخقهايعني!،اللهرسول

يهض.مسعودابنكلام

علومفي؟لفتتهفيهـ(608-72)5العراقيالدينزينالحافظيقولذلكوفي

الحديث:

الجتزآيخزاثنخق:اثفذزجالجبزآيخزائمنخق:أ!فذزجا

في)المدرفي:فقالمثالوذكر"والتذكرةالتبمرةلاشرحكتابهفيشرحهثم

روايه-بعفيقوليمنالحديمثآخيرفيادرقيما:منهالأوذالقسئم:أقسالمالحدي!ث

وبينالحديمثبينقضلغررمنبالحدي!ث؟موصولآ-تغذةقنأوالصحابنإفا

الجميغأنويتوهم،الحاليحقيقةتغلملاقنعلىفيلتبشقاييه؟بدكيرالكلايمذلك

التشهذفعفقتا،اللهعبل!بيدأخذ!اللهرسولأن..داودأبورواةما:مثائة.مرفوع

..الصلا؟في

بنالنيماعبدكلايممنالحديمثفيمدرجهذاقلت،إإذاقوله"::الحاكمقاذ
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!إذاقوتا:وأنوهمهذاأنإلىالحفاخذهتقد"المعرفيما":فيالبيهقيئقاذوكذا

فيفأذرقي،مسحوبابنيقوليمنضلاتك"قضيتفقدهذا،قضيتأوهذا،فعلت

الحديمث.

مذزتجة.إنها:ائمدرحفيخمعاالذيكتابيمافيالخطيبقالوكذا

...مدرجةأنهاعلىالحفاخائفق:!"الخلاصةفيالئووقيوقاذ

الثيما()1(.عبدقوليجمنلآنةوبئنققضقةعنا،شؤايىبنشتابةورواة

آيخزقضلؤقذثقة،)شتاتةوقاذ:)السنن"،فيالدارقطنيئايإمامورواه

كلآيمفيآيخزةأذزقيقنيىؤاتيماجمنأضخؤهؤ،ضئسعوبائنيقؤليجمنتجغتهافييمث؟

الحزبنالحشنيغنيثؤتان،ائننغننقزؤاةالزبيع،بنغ!انتاتغةؤقذ..!التبى

!()2(.الئبىإلىتزقغةؤلم،ق!غوبائننكلايممنافييثآيخزؤتجغل،كذلك

تزجا!ق!ص!انا!

؟الثقاتالرواةأحدخلالمنائمذزجاكتشفناأنناالسابقالمثالمنيتضح

خمعأهميةبذلكقالهرتف!،مسعودابنكلامعن!الرسولكلامقضلحيث

الحديث.طرقكل

اللطيفعبد:تحقيق،العلمةالكتبدارالناشر:492-692(،1/)والتذكرةالتبصرةشرح(1)

.م2002/الأولى:الطبعة،الفحلوماهرالهميم

المعرفة-دارالناشر:،الدارقطنيالحنأدعمربنعلي:تأيف353(،/1)الدارقطنيصنن)2(

هاشم.اللهعبدالسيد:تحقيق،ام669هـ-1386:الطبعة،بيروت
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ومقابلةالرواياتهذه)قيخغ":أالتميمكتابهفيمم!يمالإماميقولذلكوفي

شميمها()1(.منضجيحهاتتقئز؟ببعض!ضها

الراويلأخلاقأالجامعكتابهفيهـ(463-)293البغداديالخطيبوقال

فيوينظر،طرقهتينتخغأنالحديثجمفةقغرفةإلى)السبيل":السامعآداب"

()2(.والضئطالإتفانفيوقئنرلتهم،الحفظمنبمكانهموتغتبر،رواتهاختلاف

في(ائفوقظة9كتابهفيهـ(748هـ-)673الذهبيالدينشمسايإماموقال

لابانمثن،متصلةالرواةبعضمنتقعالفاظهي:)ائمذزج:الحديثمصطلحعلم

يأقطبأنراو،لف!منأنهاعلىدليلؤيدذ،الحديثصحفبمنأنهاإلاللسامعيبين

هذا()3(.منهذاتفيئبعبار؟الالزقبعفيىمنالحديث

كتابهفيهـ(852هـ-)773القشقلانيخخرابنالدينشهابالحافظوقال

قولمنالمدرجيكون)قد:الحديثعلومفي"الصلاحابنكتابعلى)النكت

..بعدهمنأوالتابعيأوالصحابي

بتفصيلالرواةبعضيصرحأن:الثالث..:وجوهمنذلكمعرفةإلىوالطريق

الكوثر-مكتبة:الناشر،اليابوريالقثهبيالحجاجبنمسلم:تأليف2(،90)صالتمييز(1)

الأعظمي.مصطفىمحمدد.:تحقيهق،ديةا(صعة-نمالمر

الخطيبئابتبنعليبنأحمد:تألبهف592(،)2/السامعوآدابالراويلأخا،ثالجاسع)2(

.الطحانمحمودد.:تحمق،3041-الرياض-المعارفمكتة:الناشر،الغدادي

الثاثردار:طبعتهحلب،-الإسلاميةالمطبوعاتمكب:الناشر(،535-4)!انفوقظة)3(

اهـ.504-الأولى:الطبعةوت،به-الإسلامية
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الأولالباب

..قائلهإلىالكلاميفيفبأنفيهالمرفوعالمتنعنفيهالمدرج

الاختصار:ذلكسببف!ن..ممغتنةجملةإدراجعلىالدليلقامإذا:ا!فلةوفي

جمنمذمخافيرويهتغدهقنفيجيء؟التفصيلأوالتفسيرأداةبحذفالرواةبعضمن

..ذلكفيقع؟تفصيلغئر

وتتقؤى،المدرجةللروايةمقضلةروايةتأتيأنمذزتجا:كؤنهمعرفةإلىوالطرق

()1(.الجملتينإحدىعلىمقتصزاالرواةبعضيرويهبأنالمفصلةالرواية

الأثر":آهلمضطلحفيالفكرنختيماتؤضيحفيالتطر"نرقةكتابهفيوقال

علىبالئنصيميىأوفييما،أذيىقييمااثذزجللقذليمقصليمارواي!بوروبالإدراج)ويذزك

اثطلعين()2(.الأئميمابعفيىمنآو،الزاويمنذلك

)توجيهكتابهفيهـ(ا338-)1268الدمشقيالجزائريطاهرالشيخوقال

..عليهيدلماوجدإذاإلابالإدراجالحكميسوغ)ولاالأثر":أصولإلىالنظر

ويتقؤى،لقائلهب!ضافتهوذلك؟بالفصلالرواةبعضتصريحذلك:ومن

()3(.الأضلعلىالرواةبعضباقتصار

812-836(.2/)الصلاحابنكتابعلىالنهت(1)

اللهعد:تحقيق،الرياض-سفيرمطبعة:الاثر(،161)صالمكرئختيماتؤصحفيالثطرنرقة2()

.م1002هـ-ا224/الأولى:الطبعة،الرحيلي

حلب،-الإسلاميةالمطبوعاتمكتبةالنثر:دار411(،)1/الأثرأصرلإلىالنظرتوجيه)3(

.غدةأب!الفتاحعبد:تحقيئ،م5991هـ-6141/الأولى:الطبعة
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33الفقهأصولوجمفمالحديثأصولجمفممنفقذقات

الزهركل!4يفمهابابقرواياتف!انندنرجلتوفممحفهمانمثالان:الثالثالمطلب

:الأولالمثال

قتيبةبنالخ!نيبنلمخمد)أختزتاالتقات":داكتابهفيحبانابنالإمامقال

الرفيري،غنيقغقر،أنبأناالززاقي،غئاحدثناال!يري،ابياثنحدثنابغئقلان،

قاتت:،غائشةغنالرتيير،بنعزؤةآخبريب

..الئؤيمفيتزاقاالضابقةالرؤتا-ائؤخيجمن!اللهرسولبهائئدئقا"أؤذ

ختىخدمجةبهائطققتثتم..يخييماالققأقخاةةجزاء،غارفيؤهؤائحققجئهخئى

الئامموص!قذا:ؤزقةققاذ،زأىبما!الثهرسولقأختزة..تؤقلبنؤزقةإلىبهآتت

ؤزقةتثش!ثلمئتمفؤززا،تضزاأنفزكتؤئكلذيىكييقىإن..فوشىغلىاترذالزي

ى3تزلكيئمزازامتةغذاحرتا!اللهرسولخنرنختى،قتزةائؤخيئؤقتزتؤنق،أن

ته"قيمىجمتقاتق!ايفقيئكيئتجتلبدزوأؤفئقكفماايختالي،شؤاهتيويس4رمن

تفئة،ؤتقرتجأشة،يذلكقت!كنخقا،الثهرسولإتكلمخفذ،تا:تةققاذجئريل،

ته"تتذىانجتل،بدزثأؤفئق!ذاديك،يثلكذاانؤخي،قزةغقييماطاذقإذا،تتزجغ

1(.()دلكمثلته"قيئقوذجبزيل،

أسألكم:والآن

ينتزذىلكيئمزازامثةغذاخرتا!الثهرسول)خنرن:الكلامهذاقائلمن

الطبة:الفكر،دارالناضر:البتى،حاتمأبحبانبنمحمد:تأليف5(،ا-1/48)الثقات()1

أحمد.الدينشرفالسيد:تحقيقم،1!9كاهـ-ا593/الأولى
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.(؟.جمئقاتف!هيفميئكيئتجتلبدزؤ؟آوفئقكفما،ايختاليشؤاهتيوس4ر

الأولالباب

ذلك.قالتالتيهيعائشة:جوابكمسيكون

التالية:المفاجأةإليكم:لكمفأقول

لمخفلإ،بناللهغئد)خذئييهكذا:!البخاريداصحيحفيالروايةهذهجاءت

آئهاغايشة؟غنعزؤة،قآختزيبالرفيرى:قاذقغقر،خذثتاالززاقي،غئاخدثتا

خئى..الثؤيمفيالقحابقةالرؤتا-ائؤخىمن!اللهرسولبيمائدئقاآؤلى":قاتت

..تؤقلبنؤزقةييماقئلتخئىخديجةبيماائالققتثتم..جزاءغارفيؤهؤاثحققجئا

ؤإن..كوشىغلىأترذالديالئاموس!قذا:ؤزقةققاذزأى،قا!الثبيئقآختزة

قئزة،ائؤخيئؤقزتؤفق،أنؤزقةتئش!ثنمهئتمفؤززا،تضزاأنضزكتؤفكئذركيي

شؤاهتيوس4رجمنتزذىكيئجمزازاجمئاغذاحرتا-تقغتاييما-!الئبيئخنرنختى

00()1(.جئريلته"يرلبذىتف!اجمئايفقيئلكيئتجتلبدزؤآؤفئقكفما،الحتالي

:الآنوالسؤال

.(؟الخ..خرتا-تقغتاييما-!التبى)خنرن:العبارةهذهلاحظتمهل

بعدها؟وماالعبارةهذهقائلقن

صحيحبشرحالباري"فتحكتابهفيحجرابنالحافظالسؤالهذاعنأجاب

قاخمقةفي"أن:ائكلآمؤقغتىالرفيرقي،هؤتقغتا"!!يماائقايل)إن:قال(،البخاري

ؤلئش،الرفيرقيتلآغاتجمنؤهؤ"،ائقفةقد؟!!اللهرسولخبزمنإتيتاؤضل

6581(.:رقمحديث2؟156)6/البخاريصحيح(1)
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الفقهاصولوجمفمالحديثأصولجمفممنفقذقات

..لاقؤضو

3!

ب!شقاطقغضرغنكئيربنلمخضدطيريقمنالتف!ييريؤئيما3قزائنجمئدؤؤقغ

غائشة،غنعزؤةؤغنالرفيرقيليؤاتةغلمذزتجاكتهقضاز..تقغتا""!يما:قؤله

انتهى1(0ائمغتقد()هؤؤالأؤل

الأحاديثأسلسلةكتابهفيحجرابنالحافظكلامعلىالألبان!الشيخوغقق

ليسأنه:)يعني:فقال14858،:رقم،الأمةفيالسعئواثرهاوالموضوعةالضجفة

:أمرانولؤيده،بموصول

..حفظهلسوء؟ضعيفهذاكثيربنمحمدأن:الأول

آيخرقثزتالتي...معمرحدثنا:الرزاقعبدلروايةنحالفأنهوالآخر:

انتهى(.الزهريبلاغاتمنفجعلته،أؤلهعنالحديث

:نقولذلكولتوضح

قسمين:ينقسمالروايةهذهفيالمذكورالكلام

ؤفزتوفقأنؤزقةتئشحثلم)ثئمبقولها:ويتتهيفكما،عائشةكلام:الأولالقسم

عنعروةعن"الزهريهكذا:متصلب!سنادالزهريشهابابنرواهوقد،،ائؤخيئ

.للزهريعروةحكاهثم،عروةأخبرتفعائ!ثة"،عائشة

تتغتا"،)يخيما:بقولهبدايتهإلىالزهريأشاروقد:الزهريكلام:الثانيالقسم

حجر،بنعليبنأحمدالمزلف:)12/935-.36(،البخاريصحيحثرحالاريتح)1(

ب!هـوت.-المعرفةدار:،.الناشرالخطبالدينمحب:تحقيق
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كلامفهذاالانتحار!!ومحاولةالحزنبحكايةأئقغهالذيقنالزهريتذكروتئم

فقذكىى،عائشةمنيسمعتئمالزهريلأن؟مجهولقضدره،متصلإسنادلهلش

بقليل.قئلههـأو58عامالزهريولدبينماهـ،57عامعائشةماتت

وهي"،الزهري"بلاغاتالحديثعلماءعنديسفىتقغتا""!يما:الزهريوقول

أخبرهالذياسمالزهريفيهاتذكرلأالتي)ائمنقطعة(ائمزشقةالرواياتتلك

ائضضذر.مخهولةروايةنهيبها؟

قزذؤئه؟وابنحبانابنروايةراويفعلفماذا

قبلالذيكلهالكلامأصبحوبذلكبلغناإ؟دافيما:عبارةبخذفالراويقام

قامقدالراويأنأيكأح!،عائشةكلامجمنكأنهبعدهاوالذيبلغنا"فيما9عبارة

عائشة.كلامفيالزهريكلامهـاذراجب!دخال

ضئطهوضغفجفظهلسوءأوالاختصار،بابمنإماذلكيفعلقدوالراوي

إتقانه.وعدم

عندمنبكلامذلكيئبعثم،الحديثتفظيذكرأحياتاكانتفسهالزهريإنبل

نأالسامعفتتؤفمتنب!يه؟بأيأوبلغنا!"فيمابعبارةذلكعلىئنبهأنون3تفسه

.السادسالمطلبفيذلكتفصيلوسيأتي!الحديثفيداخلكلهالكلام

ذلك؟كيفناكيف

روايةمنأكثرأوطريقمنهافنجد،الحديثطزقخمعخلالمنذلكيغزف

ويقيزون،الزهريكلاممنالحديث(الختوىقتنتفصلونالذينالمتقنينالثقات

الآخر.عنمنهماكل
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الحديثهذايذكر-آخرموضعفي-صحيحهفيالبخاريالإمامنجدولذلك

عندها.وتوقفأائؤخيؤقتزتوفنأنؤزقةتئشثلم"ئتمعبارةإلى

يذركيي"ؤإن:نوفلبنورقةقولبعدتوقفصحيحهفيمسلمالإماموكذلك

.مؤززا"تضزاأئطزكتؤمك

الثاق:المثال

إحدىفي،البخاريصحيحلرحالباري"فتحكتابهفيحجرابنالحافظقال

شمقابائنهؤائقايل100الثقيعخمى!التبيئأن"تقغتا..:)قؤله:الروايات

انتهىفغضل()1(0أؤفزشلؤفؤ..(الزهريأ

الثالث:المثال

)أغتتمقاتت:غائشة،غنعزؤةغنالرفيرفي)عنالنساثي":"شتنفيجاء

اللهرسولقخزقي.ؤالصثتان4التاتاتمف!:عمرقتاداةبانغتقيما،ثئلة!اللهرسول

ضفوقاقاذ:ئتم.بائتييتيماإلأتؤقئدئضئنتكنؤلمه.كئيكثمتئتطزقاقاؤقاذ:!،

"()2(.الفيلئفمثإلىالثثققتجتأنتئنيخيما

أسألكم:والآن

(؟القلئف!ثإلىالشققتييحتأنتينييما)ضفوقا:الكلامهذاقائلمن

.(54)5/البخاريصححلرحاباريفتح(1)

دارالنا!ثر:،النسائيالرحمنعبدأ!شيببنأحمد:تأليف474(،)4/الكبرىالنن)2(

.ام99هـ-اا114/الأولى؟الطبة،سليمانالغفارعبدد.:تحقيئ؟بيروت-العلميةالكتب
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الأولالباب

ذلك.قالالذيهو!اللهرسول:جوابكمسيكون

أيضا:وأسألكم

(؟بائقلإيتةلأإتؤقئديضيرتكن)ؤلمه:الكلامهذاقائلمن

ذلك.قالتالتيهيعائشة:جوابكمسيكون

التالية:المفاجأةإليكم:تكمفأقول

كلالحديثعلماءخمعفحين،الزهريشهابابنكلاممنهوإنماذلككل

منالزهريقاله،الزهريكلاممنذلكأناكتشفوا-وألفاظهالحديثهذاطرق

أنهكماله،إسنادلامزسلكلامفهو،بذلكأخبرهالذيقنتذكرأنون3تفسهعند

.الراويمنالخطأبطريق!راللهرسولحديثفيإذراجهتمكلام

"فتحكتابهفيهـ(597-)736رجبابنالدينزينالحافظيقولذلكوفي

وهذا!،النبيقولمنفجعله..النسائي)خرجه":البخاريصح!يحشرحالباري

انتهى1(0()الزهريقولمنمذزجأنهوالظاهر؟محفوظغير

هذاخزج)وقد:فقالذلك،علىالأدلةرجبابنالدينزينالحافظذكرئم

..آيخرهفيالكلامهذابدونم!لمالحديث

..كذلكعقيلحديثمنهذاقئلالبخاريخزجهوقد

رجب،ابنالدينزينالحافظ:تأليف382-383(،)4/البخاريصحيحشرحالباريفتح(1)

الطبعة:،الحرميندارمنمجموعة:تحقيق،المنورةالمدينة-الأثريةالغرباءدارالناشر:

.ام699اهـ-417ا؟ولى/ا
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مذزج.أنهيتينوهذا1(،يضلونها")وكانوا9:وفيه..الطبرانيخزجهوقد

اللهرسولآنليؤذجمز:شمقابائنقاذ9:مزشقةأخرىزيادةفيهمسلموعند

بنعقرضاخجينؤدلكللضلآ؟.ص!اللهرسولتنزرواأنتكئمكانقا:قالء

".الحطاب

عادته؟تلكوكانت،الزهريأزشلهاألفاطاالحديثهذافيأنعلىيدلوهذا

رجب.ابنكلامانتهىجمئده()2(0منتقولهااويزيحلهاكلماتأحاديثهفييذرجأنه

تلك؟الحديثعلماءعندمعلومةمشهورةمسألةالزهريفبلاغاتقلت:

بها؟اخبرهالذياسمالزهريفيهاتذكرلاالتي)ائمنقطعة(ائمزشقةالبلاغات

.مجهولفقضدرها

يدنرجةأ!عادتهكانتالزهر!باقالعديثكبارأنملأتصر!4الرابعالمطلب

نقسه4عندبقيقولهاأو،إسنادنوقيزسلهاكلماتأحادثه

تصريحا!هم:بعضإليكم

أنهئريموهذاالفيلإ(،ئفثإلىالشققتييمتأنتينيخيماضفوقاقاذ:)ئئمهكذا:النساثيرواية(1)

يصلون)وكانواهكذا:انميين،"مسندفيالطبرانيالإمامأخرجهلكن*؟النبيكلاممن

(.الأولالليلثلثالىالليلغقيغيبانبينفيماالعتمة

كلاممنلي!هذاأنبذلكفظهر*،اللهرصولكلاممنهذايكونأنمعقولاولي!

ئتينقئالذيهوالزهريأنأوذلك،ئتينلمالراويلكن،الزهريكلاممنهولهانما*،النبي

الحديث.يرويكانحينذلك

383(.)4/البخاريصحيحشرحالباريفتح2()
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فيهـ(852هـ-)773الغشقلانيخخرابنالدينشهابالحافظقال-ا

الئق!ي!يرؤقذاالأجير":)داؤالذيميف":البخاريصححبشرحالباري"فتحكتابه

منكثيزايذيخلكانانهغادتهمنعيردتيماالرفيرقي؟قؤلمنؤكآناالختر،!مذزج

انتهى1(0()اثمذزجفيجمتابيمقدقة!تتئتهكماالخلإيثأثتاءفيالئف!ي!ير

فيأالصلاحابنكتابعلىالنكتةكتابهفي-أيضا-حخرابنالحافظوقال

أحمداللهعبدأبوقال.".:قالحبانابنحاتملأبيالصلاةكتاب)في:الحديثعلوم

"يعني"حذفوربماوكذا"،كذا"يعنيالحديثفييقولوكيعكان:حنبلابن

".الحديثفيالتفسيرودكر

بعضفكانالتفسير؟أداةأشقطورب!اكثيراالأحاديثيفسرالزهريكانوكذا

!!.النبيكلامجمنكلامك)افضل:لهيقولرب!اأقرانه

المذكور،الكتابفيذلكأمثلةمنوكثيزا،الحكاياتهذهمنكثيزاذكرتوقد

()2(.وتبييضهتكميلهعلىاللهأعانإ،المدرجبترتيبالمنهجتقريب"واسمه

تغييهذه:يقولفإنهمنهكلمةتفسيرويريدحديثاالزهرييرويحين:فلت

كذا.معناهاأو:كذا،

هو،تفسيرهمنححذاأنيو!!أن؟ونمباشرةالكلمةتفسيريذكركانوآحياتا

كلاممنيعنيتفسه،الحديثلمختوىضمنمنالكلمةتفسيرأنالسامعفتتؤقم

الحديث.راوي!هالصحابيكلاممنأو!اشبي

.(913/)12الخاريصحيحدرحالاريفتح(1)

982(.)2/الصلاحابنكتابعلىالكت)2(
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أبيبنالرحمنعبدالإمامقالهـ(:277-)591الرازيحاتمأبوالإمام-2

الكلامهذا.".:أبيفقال..حديثعنأبي)سألتإ:)الجقلكتابهفيالرازيحاتم

عنوروىالطلاء،فيكلامعمرعنالإسنادبهذاروىقدلأنه؟الزهريكلاممن

عمر،كلاممنهوليسالكلامهذاأنفاستدللنا،الكلامهذا-قوته-الزهري

.الزهريكلاموأنه

لاأقوامفكان،كلامإثيرهغليقولثم،بالحديثيحذثالزهريكانوقد

يميزونفكانواالكتبواصحابالحفاظوأفا،الحديثفيكلامهفجعلوا،تضبطون

".الحديثمنالزهريءسلام

كلامكلههذاأنجمئدي)الذي:فقال؟زرعةلأيىالحديثهذافذكرث

(.الزهري

انتهى1(0()الحديثهذاجمفةبيانفيأببقالماتخوودكر

ئشيم)شرحكتابهفيهـ(132-)238الطحاويجعفرأبوالإماموقال-3

غثمانبنغفزوأنأخبرهح!ثنبنغل!أنالزهري،أضمقابائنن)غننالآثار":

:فقالبقكة؟غذاداركفي(تثنرذ،اللهرسوليا:)قال6نةزيدبنأشاقةعنأخبره

ولمؤطايب،هوطايبأتاؤرثغميلوكانور.3أويىتاعمنغميللناتزكؤقل

001.ف!ئسيقثنكاتالآئهماعنهما؟الثهرضيجمينؤلآتجغقزتيرث

فيبيماقؤضولآقؤتجذتاةويى،،3أورتاعمنغميللناتزك)هل!:قؤتةقتآففتا

هـ.ا624-لأولىا:لطبعةا،الرياض،الجرييلدخا.د:تحقيق،(264-4/064)لعللا(1)
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تيرثاولمكايزينيكاتالأئهما؟ؤطايبهوطايبآسباؤليثغقيل"وكان:الحديثهذا

مئميق!".كاتالأئهما؟جمليؤلآتجغقر

بخلإيثيماكثيزاكلآقهئحيماكانلأناالرفيرفي؟كلآيممنذلكتكونأنقاختضل

منكلآقكاافيئ:عقتةبنموشىلهقالذلكأخلؤمنمنه؟انايتؤفتمحتى

!()1(.النبيكلآيممنليسذلكأنجمفمااخطتاقدألامع!"،النبيكلآيم

للوصل"الفصاكتابهفيهـ(463)293-البغداديالخطيبوقال-4

كلآيممنكلآقك"افضل:للزهرييقولعقبةبنموسى)كان":النقلفيائمذزج

()2(.بكلامهفيخلطه!اللهرسولحديثمنبهيحذثكانيما!"؟النبي

)فتحكتابهفيهـ(597-)736رجبابنالدينزينالحافظوقال-5

آزشلهاألفاطاالحديثهذافيأنعلىيدل)هذاإ:البخاريصحيحشرحالباري

جمنتقولهاأوئزي!لهاكلماتأحاديثهقييذليجأئه؟عادتهتلكوكانت،الزهري

انتهىجمئده()3(0

المثال:الخامس!المطلبفيرجبابنالحافظكلامتفصيلذكرناوقدقلت:

.(47:)صفحةهذاكتابنافي!الثالث

شرحالباريفتح9كتابهفي-أيضا-رجبابنالدينزينالحافظوقال

الناشر:،الطحاويجعفرايىسلامةبنمحمدبنأحمد:تأليف31(،1)6/الآثارميهلشرح(1)

.ام879هـ-ا804/الأولى:الطبعة،الأرنؤوطشحيب:تحقيق،بيروت-الرسالةمؤسسة

033(./1)النقلفيانفذزجللوصلالفصل)2(

383(.4/)رجبلابنالبخاريصحيحشرحالباريفتح)3(
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3؟الفقهأصولوجمفمالحديثأصولجمفممنئقذقات

أشياء؟فيهيذرجثم،الحديثتزويكثيراكانالزهري)ف!ن":البخاريعحيح

انتهى()1(.وكلامهزأيهمنوبعضهاقزاسيل،تغضها

تلك؟الحديثعلماءعندمعلومةمشهورةمسألةالزهريفبلاغاتقلت:

بها؟أخبرهالذياسمالزهريفيهاتذكرلاالتي)ائمنقطعة(ائمزشقةأنبلاغات

.مجهولفقضدرها

الشافعية"طبقاتموسوعتهفيهـ(77-ا)727السبكيالدينتاجقال-6

بل،الإرسالبعدبالإسناديفضحكانثم،الإرسالكثيركان)الزهري":أممبرىا

الشافعي(أالمطلبيالأمامأفذرذلكأخلمن؟يقتللاب!سنادأفصحثمأزسلزبا

ثمممزسلآ،الصلاةفيالضحكفيحديثهعوارها:مثالفي!هودكرئزشلآته،

)..:قالثم.ضعيفأرقمبنوسيمانارقم،بنسليمانعنرواهإنماإئاهوخدانه

قلت:(..أرقمبنسليمانعنتزوىتجدهأئاوذاكبشيء؟ليسالزهريإرسال

تزدذتاه،بهافضحلوقنبكرطؤىيكونأنلاحتمالالإطلاقعندإرسالهردلهانا

كلامانتهى()2(0ضعيفوهو،سليماندكرطؤىف!نهالفمحك؟حديثفيقغلكقا

السبكي.

.(12)8/رجبلابنالبخاريصحيحثرحالباريفغ(1)

الناشر:،السبكيالكافيعبدبنعليبنالدينتاج:تأليف2(،1/0)الكبرىالافعيةطبقات)2(

الحلو.القاحعدد.-الطناحيمحمودد.:تحقيق،الثانية:الطبعةاهـ،134قخر-دار
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الرابعةالففذمة

الأولالباب

قديكونأن-فنغفهأوحديتانخف!بصعةعند-يمثنتزدهل

السابقون؟العديثعلما،عليهتكل!

علماءعليهتكلمقديكونأنيشزطلاضغفهأوحديثبصحةائحكمعند

الحديث:أئمةكبارمنخمعتصريحاتبعضبلإكرونكتفي،السابقونالحديث

)وكذلك!:الحديثعلوم"اختصاركتابهفيقالكثير:ابنالحافظالإمام-ا

ذلكوغيروالبزار،يعلىأبيومسندي،والأوسطالكبيرالطبرانيمعجميفييوجد

منالأنهذافيالمتبخريتمكنما-والأجزاءوالفوائدوالمعاجمالمسانيدمن

ويجوزالمفي!د،التعليلمنوسلامته،رجالهحالفيالنظربعدمنهكثيربصحةالحكم

انتهىقئله()1(0حا!أصحتهعلىتنصتئمصهان،ذلكعلىالإقدامله

يجوزأنهالعراقيالدينزينالحافظقزر:العراقيالدينزينالحافظ-2

كتابهفيوقالائمتقذين،الحديثعلماءيضخحهتئمحديثايضححأنللفتقكن

الحديث؟أفلغقلعليهالذي)هو"؟الصلاحابنمقدمةشرحوالإيضاحالتقييد9

تصحيخا()2(.فيهاتقذقهملمننجدتئمأحاديثالمتأخرينجمنجماعةضححفقد

الأولى.:طشاكر،أحمد:تحايق،العلميةالكتبدار:الناشر(،2ه)صالحديثعلوماختصار(1)

دار،العراقيالحينبنالرحيمعبدالدينزينالحافظ:تأليف23(،)صوالإيضاحالتقييد)2(

.عمانالرحمنعبد:تحقيق،م0791هـ-أ938/الأولى:الطبعة،بيروت-الفكردار:السر
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فيقالهـ(:852هـ-)773الغ!قلافيخخرابنالدينشهابالحافظ-3

!..المشهور)الكتاب:الحديثعلومفي!الصلاحابنكتابعلى)النكتكتابه

ولم،الصحةشروطإسنادهوجمع،يغفلهولمحديثازؤىفإذا..قثلآ"النسائيشتن9

علىتنضلمولوبصحتهائحكممنالمانعما،جمفةغلىفيهائمطيمائمخذثتطيع

رواةرواتهماالقبيلهذامنيوجدماوأكثرسيماولاالمتقذمين؟!منأحدصحته

الصحيح.

انتهىالقن()1(0هذافيذوقلهمنفيهينازلاهذا

فيالوسعوبذلالجهدالمتافلالحافظتقغ)إذاأيضا:حجرابنالحافظوقال

فما،الضعيفةالطريقتلكمنإلايجذهققئمقالانه،منالقتنذلكعلىالتفتيش

طنه؟!غقئةعلىبتاةبالضغفالخكممنلهالمانع

وغرف،،تقزدفلاتابانتجرمقدالحديثأئمةمنإمامكلاموجدإذاوكذلك

ائحكمجمنيمنعهالذيفماقابح،بتضعيفضغفقدالمذكورفلآتاأنالمتأخر

انتهىبالضغف؟!()2(0

)تذريمثكتابهفيقالهـ(:119-)984السيوطيالدينجلالالإمام-4

منوزدةالمتقدمينمنالتصحيح)قئولالئواوي!:تفريبشزحفيالزاوي

حديثمنقكم؟بصحيحليسماوقبول،صحيحهومازذت!تفنرمقد-المتأخرين

الحكممنتمنعقابخة،جمفةكلىفيهالمتأخراطلعمتقذم،إماثمبصختهخكتم

271-272(./1)الصلاحابنكتابعلىالنكت(1)

887(.2/)الصلاحابنكتابعلىالنكت)2(
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انتهى(10()بصخته

تيسيرإلىالنقاد"إرشادكتابهفيقالهـ(:ا-01182)99الصنعانيالأمير-5

إذاالأعصار:هذهفيوتضعيفهالحديثتصحيحجوازفي)فصل:الاجتهاد":

عليهيسبقلمحديثاالأعصارهذهفيؤجدلمنمانعلاأنهفاعلم،قررناهماعرفت

رواته،أحوالفيالرجالأئمةكلامفتتبعغيرهولابتصحيحالأئمةمنإمامكلام

جزمكماالحديثعلىبأيهمافجزمعدمها،أوروايتهثقةكلامهممنلهحصلحتى

ذلكفيومستنده،وغيرهالبخاريمثلمنوالتضعيفالتصحيحأئمةمنقبلهمن

فيمامجتهدافيكونوحينئذذلك،فيكالقدماءهوبل..أوضحناهكماقئلهقنمستند

الأولينالأئمةتصحيحبأنالقولعنمحيصلاأنهكماف!نهمثلا؟بصحتهحكم

التصحيح،عليهففرعوا،الرواةأحوالمنإليهمبلغماعلىبنوهإنماف!نهاجتهاد؟

صححهمابانالقولعنمحيصلاكذلك،وضبطهمالرواةثقةعنعبارةوجعلوه

منالأولونقالهماخكمخكمه-حسنوهأوضعفوهأو-هذايومناإلىبعدهممن

الرواةأحوالعنشتفقنإخبارقبولوهوواحد؟الكلفيالأصلإذ؟الأئمة

انتهى()2(0وصفاضهم

علىيحكمقدكؤنهعنالألبانيالشيخشثل:الألبانيالدينناصرالشيخ-6

يأأحد؟إليهات!بقهتئمبأحكام-والضعفالصحةحيثمن-الأحاديثبعض

الوهابعبد:تحقيق،السيوطيبكراث!بنالرحمنعد:تأليف(،147)1/الزاويتذريب(1)

.الرياض-الحديثةالرياضمكتبة:الناشر،اللطيفعبد

الثر:دارالصنعافي،إسماعيلبنمحمد:تأليف58()صالاجتهادتيسيرإلىال!ناقادإرشاد)2(

احمد.مقبولالدينصلاح:تحقيق،الأولى:الطبعةهـ،ا504-الكويت-السلفيةالدار
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لم-\،لم

عنالألبانيالشيخفأجاب،السابقينالحديثعلماءبهايضرحتئمأحكامهبعضأن

أ)1(:ب:رقمصفحة،الصحيحةالأحاديث"سلسلةكتابهمقدمةفيفقال،ذلك

أساسيين:أمرينإلىيعودفالسب!ب؟المتقدمينللحفاظبالنسبة)أما

المتقدمينبينذلكفيفرقلا،والنسيانالخطأطبعهمنالإنسانأن:الأول

ترككئمقالوا:وقديماالمتأخر،عليهقشتذركوشمهو،المتقدمينسىفقدوالمتاخرين،

للايخر.الأول

ائبع.-كانأيهماققغ،والبرهانللدليلحينئذفالحكم

منالالرقتتثعفييتوسعقدالفنبهذاالعارفالمتاخرأن:الأهموهووالآخر

بضواهدهلمعرفتهالحديثتقويةعلىذلكفيساعدهما،لحديثالتئئةدواوين

عنلهكشفللالرقتئئعهلأن؟الصحةظاهرهإسنادتضعيفوعلى..ومتابعاته

لهلتظقركانماوكير!ا-التدليسأوالانقطاعأوكالإرسال-ييهقادحةجمفة

انتهى(.الحديثمصطلحجمفمفيمذكورأفروهذاللالزق،تتئعهتؤلاذلك

.امهـ-599ا154:الطبعة،الرياض-المعارفمكتةالناشر:(1)
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الخامسةائمقدمة

الأولالباب

"حالحكايةأو)"غيقواقعة*بالاحتجاجيجوزل!أنهعلىالعلما،اتفاق

في)ضلىأنهمثلمغثنا،يغلآفعل!الرسولأن!هالصحابيخكىإذا

والبعضفعل(،)حكايةأوحال()حكايةأوحال()واقعةتسمىفهذه(،الكعبة

عين()1(.)واقعةسسميها

؟الأحوالجميعفيالفعلهذاجوازعمومادعاءيمكنهل:الآنوالسؤال

ائحتملة؟الحالاتهذهإحدىفيجوازهادعاءيمكنوهل

كانتسواء،الكعبةفيالصلواتجميعبجوازالقول-مثلا-يمكنهل:أي

لا؟أملعذرذلككانوسواء؟نفلاأمفرضا

عمومفيجوازهعلىتدللاالفعلمجردحكايةأنعلىالعلماءاتفق:الجواب

.لأحوالا

يجوزفلا،الأحوالجمغفيالفعلهذامشروعيةعلىبهاالاستدلاليصحولا

اثحتملة؟الحالاتمنمعينةحالةفيبهالاشدلاليصحلاكذلكبها،الاحتجاج

جوازوعدمالتوقفوجوبهووحكمهتغد،يتضحلمالذياثجملمنيكونفهذا

فحينئذ،الفعلهذافيهاخضلالتيالحالةعلىآخردليليدلأنإلىبهالاستدلال

الفرقيئيرحوقد،،العمومظاهرهبلفظقول)حكاية:الأصوليينبعضيسميهع!ايختلفهذا(1)

.915صوالجديع،الاقرضاويعلىأالردكتابنافيتفصيلأبينهما
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ير9

غيرها.دونفقطالحالةهذهفيجوازهعلىالاستدلاليصحعقط

ذلك:علىالأصوليينوالفقهاءإجماعتوضحالتيالعلماءنصوصلكموننقل

الثبوقي؟ي!تاقي!أفغالايكؤتها؟الائقافييفك!عموتمالا:القرافيالإمامقال

(1إخماغا()-تعئمقلآ

تغثملمه،الإثباتسياقفيوقعإذا)الفعلالزركث!ي:الدينبدرالإماموقال

فيوالنكرةبمزة،الفعلأنعلىمبنيوهو،الأصوليينعندأزمانهوكذا،أقسامه

.العمومتفيدلاالإثباتسياق

النحويونأجمعالنحو(:لأسرارالإيضاح!كتابهفيالزجاجيالقاسمأبوقال

الزرك!ثي.كلامانتهى)2(0بمزات(الأفعالأنعلىوالكوفيينالبصريينمنكلهم

انغفوتمأنالأضولئونأطقق:الفشيرقيائن)ؤقاذأ:المحيطالبحردافيوجاء

)3(.الأفقالي(فيتذخلؤلا،الأقؤالي!إلأئتتضؤز،ؤائخضوضى

انففومذغؤىتضخقلآخال،ؤجكاتةغئن)ؤا!غة":المعبودعون"فيوجاء

)4(.أخد(جمئدييقا

يصحلاالفعلمجردحكايةأنعلىالعلماءإجماعذلكمنويتضحقلت:

الكتب.عالم:الناشر284(،4/)الفروق(1)

.م2،003الثانيةالطبةالشعنقيطي،المختارعمد:تحمين235(،)صالذهبسلاسل)2(

الكبي.دارالناشر:(،4/13)المحيطالبحر)3(

أبوآباديالعظيمالحقشمسعمد:المؤلف)9/287(،داودأبسننشرحالمعبودعون)4(

هـ.ا14-5الثانية:الطبة،بيروت-العلميةالكتبدار:الناشر،الطب
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الفعل،هذافيهاوقعالتيالحالةخارجيآخردليلمنعلمناإذاإلابهاالاستدلال

علمناهاالتيالحالةهذهفيالفعلجوازعلىالاستدلاليمكن-فقط-فحينئذ

ذلك:توضحالتيالعلماءكبارنصوصوإليكم،فقط

تطزقإذاالأخؤالي)ؤقائغ:قالالشافعيالإمامأنالشافعيةأئمةكباردكز

)1(.(الإشيذلاليهاؤشقط،الإخماليثؤتك!اقاالإخيماذ،إتيقا

عينئغقمؤلممخصوصةأحوالعلىالواقعة)الأفعال:الشيرازيالإماموفال

يغلهيكونأنيحتملولا..؟العمومفيهايذغىلافإنه-عليهاؤقغالتيالحال

وقع.الحالينأيعلىيعلمحتىفيهالتوقففيجب.الحالينإحدىعلىإلاواقغا

منهماواحدبهوالمرادشيئينتناولإذااللفظبمنزلةوصارمخال،فيهالعمومودغوى

.بمرادليسعمامنهماالمراديتبينحتىبهالاحتجاجلهيجوزلاف!نهمغق؟غير

هاهنا()2(.كذلك

؟العمومدعوىفيهايصحفلاالأفعال)وأما:السمعانيالمظفرأبوالإماموقال

ائؤقايعفيأخزىقاجمذةتة..الئثايخييئ)افيقائم:2(95)3/"وعميرةقليوب)حاشيتيفيجاء(1)

يهاؤشقطالإخمالي،ثؤثتهاقاالإخيقاذ،إتيقاتطرقإداالأخؤاليؤقانغؤهيئ:انمغيييما،

(.الإشبذلال

أنقي)تايخاقؤاجمد)ين:الافعيالرمليلمحمد256(/)7االمخاجنهاية"فيوجاء

(.الإشيذلاليهاؤضاقط،خماليافيثؤتكاقاالإخيماذ،إتقاتطرقإذاالأخؤاليؤقانغ

الطبعة:،تركيالمجدعدد.:تحقيئالإسلاس،الغربدارالاشر:336(،/1)اللمعشرح)2(

.م1هـ-889ا804الأللط/
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31الفقهاصولوجمفمالحديثأصولجمئممنفقذقات

لمص!انبها،الحكماختص،الصفةتلكعيرقتفإذا،واحدةصفةعلىتقعلأنها

)1(.لمخقلآ(صارئغزف،

منهفالواقع،وجهاتأقسامإلىانقسموإن)الفعل:الآمديالدينسيفوقال

علىوقوعهيحملبحيثلجميعها،عافايكونفلامنها،واحدؤخهعلىإلايقعلا

فصلاته،الكعبةداخلصلىأنه-السلامعليهعنه-رويكماوذلك،جهاتهجميع

قزضاوقوعهايتصورولانفلآ،كانتأنهاويحتملقزضا،كانتأنهايحتملالواقعة

ذإجميعا،الكعبةداخلفيوالنفلالفرضجوازعلىبذلكالاستدلالفيمتنعتفلآ،

)2(.(بدليلإلاالقسمينأحدتعيينيمكنولاإليهما،بال!نسبةالواقعللفعلعموملا

القصةاحتملتص!اذا..وجوقاتحتملعينواقعة)فهو:القيمابنالإماموقال

)3(.(بدليلإلاالاحتمالاتأحدبوقوعلمجزملموهذا؟وهذاهذا

ولاوجوها..يحتملوهذا..عينواقعة)فهيأيضا:القيمابنالإماموقال

أحاديثتزكإلىسبيلفلا..التعيينعلىالوجوههذهمنبواحدالجزمإلىصبيل

()4(.المحتملبهذاالمستفيضةالصريحةالصحيحةال!نهي

.م799،1بيروت-العلميةالكبدارالناشر:،حسنمحمد:تحقيق(،1/017)الأدلةقواطع(1)

العجوز.إبراهيم:ضبطه،بيروت-العلميةالكتبدار:الناشر(،2624/)الإحكام)2(

.د:تحقيق،القاهرة-المدنيمطبةالاشر:34(،ا)صالرعيةالشاسةفيالحكميةالطرق)3(

.غازيحملمحمد

الأرناؤوطشعيب:تحاقيئ،الجوزيةقيمابنبكرأبمابنمحمد:تأليف934(،/)2المعادزاد)4(

.م8691:الطبعة،الإسلاميةالمنارمكتبة،الرسالةمؤ!سة:نثر،ايأرناؤوطالاقادروعبد
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في!يقاالإخيما،تكققاائق!ايل)ققد؟:القرافيالدينشهابالأماموقال

ؤؤقغغئن؟ؤاالغةؤقغتقضتىيها،الإشيذلالقت!قماتقازتت،ؤقذ،الذليلتثي

ؤغذيمبالإخماليالشالمحجى!يقاأفتىالييؤهيئالإشيذ،ل،تهاشقط-قذامثلييقا

الذ،تيما()1(.

قاتينفيؤقغت)قالإخيما،ث:فقالالشاطابنالقاسمأبوعليهوعلق

كلفيت!فطؤكذابهما،الإشيذلالقت!فما،ؤت!تاؤتالذليقئنتف!يىفيائق!أ!لتين

قذا()2(.مثلييقاؤقغغيرؤايغيما

مخلخضوصيىفيبيمائتذذقلآ،ائحالييؤامغيماغفوتم)،:الهمامابنالإماموفال

()3(.الئراع

)1(

)2(

)3(

.(219/)الفروقبأنواءالبروقأنوار

وابن،،الفروقبأنواءالبروقانوار"بحاشية19(،)2/الفروقأنواءعلىال!ثروقإدرار

.(177)5/الأعلامهـ(.723-632)الفزةفيعاش،المالكيةفقهاءمنالاط

.بيروتالفكر-دار:الناشر(،502)7/القديرفغ

منالكيرنذكرالقاعدةهذهولأهيةصبقاتهم،توععلىالفقهاءأئمةسارهذاوعلى

الإطالة،عنالكريمللقارئونعتذرأ.حد،فيهايخالفلمأنهيتفححتىهنا؟العلماءنصوص

الكبير:رضاعحولشبهاتإبطالفيالقاعدةهذهعلىسنعتمدأنناهوذلكإلىاضطرنافالذي

الاهدخترفيذجمز(:)تا1/491)،الأصولفي"الفصولفيالجصاصبكرأبوقال-ا

بيمائغزض!لاؤيثفقاكاتت،كي!تذيىيلامخفوتهقصتهلى*الئبيئينيخغلجكاتة-ؤالتم!

ا!نجبما(.غلى
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53الفقهأصولوجمفمالحديثأصولجمفممنفقذقات

لىانح!تمىالقيقيرئاللهغندأبوانقاصي)قاذ12(:)4/،المجطالبحر"فيوجاء-2

آضخابتا(.جمئذتصخ!الأفغالييائغفويمدغؤى:ائفقيما"أضوليلىايخ!فيئل"قتجمتابيما

قغخخةتكون)قلآ!)6/122(:الصنائعبدائع"فيالكاسانيالإماموقال-3

(.تةعموتملاالحاليجكاتةلأن؟الإخيمالي

..اثغفوتمئوج!ثلاخاليؤايغة)فؤ(:181)7/االقديرفغ!فيالهمامابنوقال-4

خطاخماهر(.اثعمويمغلىدلي!قخغلقا

قا(.عموتملاخاليؤايغةقد:يوشصأبو)قتقول793(:)7/أيفاوفيه

خاليقؤايغة..الضجيخننفيقا)ؤأقا(:14)2/"الرائقالبحر"فينجيمابنوقال-5

ينغذلي(كانكؤئةتخوز؟فغفوتملا

كمالها،عمومولاحال)واقعة(:487،)2/المحتارردحاشة)فيعابدينابنوقال-6

(.لالأصرفيتقزر

لاائثت)الفعلالعضد:شرحمعالفاقهأصولفيمختصرهفيالحاجبابنوقال-7

(.والنفلالفرضيعمفلا،،الكعبةداخلصلى5:مثل،أقسامهفيعامايكون

،الأصولعلمفيالمحصوللابأفي632()توفيالمالكيرشيقابنالحسنوقال-8

(.واحدةجهةعلىواقعلأنه،لهعموملا)الفعل(:د66)2/

2(:16)1/،البودنثر"فيالشنقيطيالعلويالثهعبدوقال-9

الاستدلالئسصمطئخضلفلالأفحالفيالاحتمال)قبام

هي!ل،الاحتمالاتجمغ!ئتمفلا!ن!يخغلهمجردإلافيهال!التيالوقائععلىعمولة..

(.لهعموملاالنمعلف!ن؟المجمامن
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انغئويمذكؤىئفكينالاا:237ص،الأصولعلمفيالمستصفى"فيالغزاليقال-01

تقغأنئميهنؤنجهكلغلىئخضلأقيجوزقلآفغتن،ؤنجيماغلىإلأتقغلاالمغلقين؟المغلفي

فينخضاللهرسولضلى"..ؤمثاله":..،لمختقلآيهإلىبالئتيمامتاؤيةائوجو؟شائزقينغقييما؟

التفلتغتمالضلآةأنإلىقضيرا؟انتيبفيانقزضيىتجؤافيكلىبيماتتدذأنيقائلققي!ق"انكغتيما

تكونقلآقزضا؟تكونأنق!قا:المغلأقاالضلآ؟،يغللاالضلآ؟تجتقأتغئم؟لإنخاؤائقزضى؟

قزضا(.تكونقلآتفلآ؟تكوناؤتفلأ،

)الفعل،:44311/،الأصولعلمإلىالوصولانهايةفيالهنديالدينصحفيقال-11

صلى"أنهالسلامعليهعنهرويعليها..يقعانيمكنالتيالأحوالإلىبالنسبةلهعموملا

علىبهيستدلأنيمكنولامغا،والنفلالفرضإلىبال!نسبةلهعموملافهذا،الكعبةداخل

ونفلأفرضاتقعأنيستجلالواحدةالملاة،ن؟الكعبةداخلفيجميعاوال!نفلالفرضصحة

مغا(.

ؤايغةقينه!يييما؟خخة)ؤلا363(:/1)"الباريفتح"فيحجرابنالحافظوقال-12

الإخيماذ(.إتيقاتتطزقخالي

يهاالإخيخاجتثتهضقكيصييقا،كئرملاغئنؤايغةهيئ)ئتم2(:11)3/فيأيضاوقال

تقزز؟(.تذخكميذنع

غفومؤلاالإخيتال،إيقاتتطزقكينؤايغةقهيئ)ؤبامخفقيما:(:01/055)فيأيضاوقال

يخيقا(.قلآحخة!؟

ديئقلآئختققة؟يخغييةخاليؤايغة)قيئ226(:1/)0،المحتاجتحفة"فيوجاء-13

أضلأ(.يخيقا

المغلمنالايخيقاذليلؤلا،خاليؤايغة)قيئها:فتاويهفيالشكيالدينتاجوقال-41
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تا(.عموتملاؤالمغل

خخةقلآط!؟الثبيئجمنييقاتفألاالأخؤاليبؤقاثع)قالتقئأ:فتاوبهفيأيضاوقال

ييقا(.خخةقلآ؟الثائيتف!كنمخردةؤايغةإلأييقاققي!ق.!يقا.

،الأحكامعمدةشرحالأحكامإحكام)فيالعيددقيقابنالإماموقال-15

الإخيماذ(.إتيقاتتطرقخاذقؤايغة:الجديلزذ)ؤأفا:!1/133)

(.!غموتملاالأغيافيقضاتا)ق!ن(:281)8/،المغنيأفيقدامةابنالامامقال-61

حالوحكايةعينقفيةبير)حديث،:والعطيةالهبةابابفيالكبير،،!الشرحفيوقال

،؟(.أؤ؟انثىفيهمكانهلبثيرأولادحالنعلمولامثلها،فيحكمهايثبتإنمالها،عموملا

غفوتم،الأفغالي)جمتي(:531/)91(الفتاويمجموع"فيتيميةابنالإماموقال-17

تة(.غفوتملا!سالتبيئيغلخثى!ا،

حكاية)والواقعة361(:)6/داودأثماشننعلىحاشيتهفيالقيمابنالإماموقال-18

انتهى.لها(.عموملافعل

يعملاالواقع)الفعل":2842/،الفقهأصول)كتابهفيمفلحابنالإماموقال-91

بهمجتجفلا،والنفلالفرضيعملا،الكعبةداخل-السلامعليه-كصلاته،وجهاتهأقامه

يخها(.جرازهماعلى

وقائعأنالأصولفينقزر)قد283ا:3/الأوطار؟نيل"فيالشوكانيالإمامقالواخيرا:

(.العمومعلىبهايختىلاالأعيان
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إ!!9!!

الإسلامرههللكبيررفما!ل!

الكبيربرفمالحالفتوكامقإليهاتميبمماكأكماعائشةبراءة
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الكبيربمرضاعفياليهائ!يبمماع!عائشةبراءة-الإصلامفيللكبيررضاعلأ

مبحئا:غشرائتيالبابهذايتضمن

.!اللهرسولكلامفيالكبير!رضاع9بالمقصود:الأولا!ث

خاضةزخضةكانالكبير""رضاعأنعلىالصحيحةالأدلةاتش:ا!ت

خذئقة.أبيقؤلىبسالم

المسلمين.علماءكلامفيالكبير"!رضاعبالمقصود:كانا!ث

.الإسلامأعداءكلامفيالكبير،أرضاعبالمقصود:ا!ثا!ابع

الغزب.ئغةفيأ"زضعبكلمةالمقصود:صاثا!ث

مشروعيةبعدمقولهاهوعائشةعنوصخثتتالذيأنبيان:اولدسأ!ث

الكبير.رضاع

كأ.كا.عائثمةعنتثئتتئمالكبيربرضاعالفتوىأنبيان؟اوليعاجث

أقزثعائشةبانتصريحفيهاالتيعطاءروايةصحةعدبمبيان:مقانا!ث

الكبير.برضاع

عائشةبأنتمريحفيهاالتيالزهريروايةصحةعدمبيان:اتسعا!ث

الكبير.برضاعأقزت

عائشةأن-الزهريومنهم-الفئهاءبعضتؤفمسبببياناولض:ا!ث

الكبير.برضاعأقزت

تقظفيهالي!"مسلم)صحيحفيالرواياتانبيانص:اولد!ا!ث

الكبهب.برضاعتأمركانتبخاعاثشةأنفيصريح
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أقزتعانشةأنعلىالعلماءإجماعاذغىقنتحدببيانان!غؤ:ا!ث

الكبير.برضاع

ذلك.تفصيليليوفيما
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الكبيربمرضاعفيإليهائ!يبمماك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلأ

الأولالمبحث

!ح!اللههأكلاورسولالكبير""رفمالحبالمقصود

أبيقغكانخذيقةآبيقؤلىشائما)أنكأكا:غائشةغن"مسلم"صحيحفيثتث

تقغقذشاتماإن:ققاتت!،الئبيئ-شقيلانجتةتغيي-قاضتتتييهنم،فيؤآفلإحذيقة

حذيقةأببتفسيىفيأنأظنقهإ"نبغقيتا،تذخلفإئه"غقلوا،قاؤغقل،الزتجالتئلغقا

أبيتفسيىفيالديؤتذقثغقئيما،تخرمي"آزصجييما؟!:الثبيئ!ققاذ.شيئادلكين

1(.()حذيقةأبيتفسيفيالديقذقحتآزضغتا؟قذإفب:ققاتت،قزتجغت."خذيقة

بئتشفقة)تجاةتقاتث:أيضا،كأفاغائشةغنمسلما!صحيحفيوثتت

؟خوليمنخذئقةأبيؤخيمافيازىإفبالثه،رسولتا:ققاتت!،التببئإلىئ!قيل

زجلؤهؤأزصعاؤكي!قاتت:)ازضجييما".!:الئبىققاذخييفه".ؤفؤشالم

شهذقذؤكان..كبير"زجلانه"غيضث"قذؤقاذ؟!،اللهرسولفتت!تمكبير؟!

تذزا()2(.

أبا)أنكائشة:غن-صحيحبإسناد-"الرزاقعبد،مصنففيوجاء

شالم"قؤلى:تهيقالىاللإيشاتماتتثىقذؤكانتذرتا،ؤكانزبيغةائننعتتةبنحذئقة

ائتة-ائنهآنه"تزى-ؤهؤشاتماحذئقةأبوؤآنكخزئذا،!التبىتتئىكما،حذيقةآبي

.(5341:رقمحديث،26701/)!سلمصحيح(1)

.(5341:رقمحديث،26701/)صلمصحيح)2(
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الحديث.00()1(غتتةبنائؤييل!بئتقاطقةأيخييما

بئتذهقةوزوجتهحذيفةأبيبيتفيتزبىقدحذئقةأبيقؤلىسالمكان:قلت

كبرثم،بالتبنيابنهماقهو،تبناهقدكانحذئقةابالأنصغيزا؟بينهماوتشأشقيل،

ذالكثمأثتآةكئمةكئمأذجمتهآتجغلؤقا):تعالىقولهفيكماالتبنيالإسلاموحرم،سالم

فؤلآنأجمنمآذغوئنم!آدشيعل!ا،ىؤئؤآنخقكغوذؤآلئةبأفؤبكنمفؤلكم

حؤنؤببكنم!آلذفيفىف!خؤئ!نمةانآةئنمنغفمؤأئنمف!نآلئ!جمنذأفضط

.!-45:"الأحزاب

ائتاقذغاةتتئاةإذايلرخلؤتذاالذجميئتصيرالا:تفسيرهفيكثيرابنالإمامقال

قئلتتئاةقذ!الثبيئكان!،الئبيئ!قؤلىثةخاليبنزئدشأنفيترتتإنه!..تة

ؤقدالإئحاققذاتقالعأنتغالىاللةقآزادغفد،بنزثدته":ئقالفكانالنبؤة

فؤلكمذ.لكتم):قفتاؤقاؤ..!اتتأةكتمأذجمقآةكتمنجغلؤقا):تغالىبقؤيهالئشه

منمخئوقق!ئةخميقتا؟انتاتكونانتقتفيىلاقؤدثنمتتئيكنم:تغيي!يأقؤيكئم

انتهىآخر()2(0زجلضفب

قزضقدتعالىواللهكبيرا،صاروقد،حذيفةلأبيائتاليسالآنفسالمقلت:

،بالحجابإلاسالمأمامتظهرأنشقئليئتل!فقةيجوزفلا،المسلماتعلىالحجاب

بنالرزاقعبدبكرأ!:تأليف(،13886:رقمحديث،46.-945)7/الرزاقعدمصنف(1)

الطبة:،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق،بيروت-الإسلاميالمكتب:الناشر،الصنعانيمام

هـ.ا304/الثانية

.(-466467)3/كثيرابنتفسير)2(
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بمالكبيررضاعفيإليهانيحبمماع!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

كأنهبيتهمافيمعهمايعيشوهومنهشفتةتحتجبكيف؟عظيمةمشقةفيههذانكن

ابنهما؟!

مصالحمنفيهمامامع-التبنيتحريممعالحجابتشريعأننجدوبذلك

التشريع.بدايةفيالمسلمينمنشزةفيعظيمةمشقةعنهماتتج-للناسعظيمة

الحالةهذهلعلاجخاصاخكماشرعأنتثريعهوكمالبعبادهاللهرحمةمنفكان

التبنيتحريممنائقزجوةالعظيمةالمصالحتتحققوبذلكيتعداها،لاالفردية

الوقت.ذلكفيلأحدضررأيذلكعنينتجأندونالحجابوقزض

الركمغلشقيلبئتشفقةلتنسالميشربأنهوالخاصالحكمهذاوكان

وتتحقق،بالرضاعلهاائتاتضيروبذلكالرتجالى؟تئلغقاوتقغكبيزاصارقذأنهمن

أشهر.تسعةبطنهافيخمقتهالذيوؤتدهاالأمبينكائقخزميةبينهماائقخزمية

قالمخرلمضاغة"الز:قالأنه!الثهرسولغن!مسلمصحيح9فيثتتكماوذلك

6إ)1(.اثو،ذخمرم

ائيرلاد؟()2(.منتخزئمقالمخرئمالزضاغة9:بلفظ(البخاري"صحيحوفي

فيتتتهاشقيلبئتشفقةتحلبأنبهتفصد"أزخمجييما"!:اللهرسولوقول

الإناء.هذامناللبنسالمتشربثمالإناء،أوالكوبمثل

دانالمرأةلبنيثزبمجردعلىئطققالغزبئغةفي،"الرضاعكلمةلأنوذلك

.(4441:رقمحديث،26801/)مسلمصحيح(1)

2(.305:رقمحديث2،369/)الخاريصحيح)2(
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الثافيالباب62

اللبن،لمصبالفمالثديالتقامعلىأيضاوتطقق،المرأةثديالشاربيمسلم

فيذلكتفصيلوسيأق!القغتتين،قذئنفيالكلمةهذهيستخدمونفائغزب

الرابع.المبحث

المعافيمنالموطافيلماالتمهيد9كتابهفيالبرعبدابنالإماميفولذلكوفي

تلقمهأنوأماؤشث!قاه،اللبنلهيخقبذكر؟كماالكبيرإرضاع)هكذاوالأسانيدأ:

العلماء.جماعةعندتجللاذلكلأنفلا؟،بالطفلتضنعكمائذيهاالمرأة

المرأةلبنمنالرضيعالغلاميشربهبماالتحريمعلىالأمصارفقهاءأخمعوقد

انتهىثذيها()1(0منتمصهلئملهان

الناشر:البر،عبديوسفعمرأب:تألف(،572)8/والأسايدالمعافيمنالموطأفيلماالتمهيد(1)

عبدمحمدالعلري،مصطفى:تحقيق،المغرب-الإسلاميةوالؤونالأوقافعموموزارة

اهـ.387الير
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الكبيربمرضاعفيإليهان!يبمماص!اعائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

الثانيالمبحث

بسال!خامئازخمفةكانالكبر""رفمالحأنعلىالصعيعةالأدلة

:الأولالدليل

)أبىتقولى:كاتث-!الئبيئزؤج-شققةأئمغن،مسلم"صحيحفيثتت

نرىقاؤالثه..:ؤقفنالزضاغيما،بيفكآخذاغقئهنيذيخفنآ!!دالتييأزؤاجشائر

يهل!أخدغقي!تابذايخلهؤقماخاضمة؟ي!ا!!اللهرسولأزخقمقارخضةإلأقذا

1(.زاييتا()ؤلاالزضاغيما،

)موطألشرحهفياهـ(122-01)55الزرقانياللهعبدأبوذلكعلىعلق

التتني،قرينةبهاواحتفتغئره،فيتأبلمعينفيقضيةالأنها:فقال"،مالك

()2(.غقيهيقاسفلاغئره؟فيتوجدلاوصفات

(:السنن"معالمكتابهفيهـ(388-)931الخطاببسليمانأبوالاماموقال

أحدعلىذلكفيالأمروخملوا،سلمةأمقولإلىهذافيالعلمأهلعامة)ذهب

به()3(.العملتزؤاوقئ،النسخعلىدهاما،الخصوصعلىإما:الوجهين

الادس.المبحثفيكاملأالحديثتثئظسيأتي(1)

الزرقاني،الاقيعدبنعمد:تأليف)3/317(،مالكالإمامموطأعلىالزرقانيشرح)2(

الأولى.:الطبعةهـ،ا114-بيروت-العلمةالكتبدارالناشر:

العلمية-المطبةالناشر:الخطاى،محمدبنحمدسليمانأبي:تأليف(،187)3/الننمعالم)3(

.م1مى-339ا235/الأولى:الطبة،الطباخمحمد:خضيئ،حلب
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الئانيالباب64

شرح-"المفهمكتابهفيهـ(656-)578القرطبيالعباسأبوالإماموقال

الفقهاءمنوالخلفال!لفجمهورصارذلكفيمذهبهن)ص!الىدا:مسلمصحيح

لاللأجنبيةالكبيررضاعةأنوراوا،الخصوصعلىالحديثوخملوا.وغيرهم

()1(.الحجابفيولا،النكاحفيلاحكم،بهايلزملمؤقغتلهانتجوز،

!4ان!وانادورن

)وقد(:مسلمصحيحشرح-"المفهمكتابهفيالقرطبيالعباسأبوالإمامقال

بأمور:الخصوصيةعلىللجمهوراعتضد

:قالقدتعالىالثهف!نالزضاع؟قاعدةمنها:للقواعد؟مخالفذلكأنأحدها:

آلزضاغة!لهنمأنازاذينقكأبلقخؤلننأؤنذئقئزصغن)ؤاتؤلداث

يعتبرفلا..عليهزادفماشرغا،الفغتبر..الرضاعمدةاقم!فهذه:233(،إالبقرة

..شرغا

تقعيد!منهوهذاائقخاعة"،منالزضاعة"إنما!:لقولهمخالفأنهومنها:

تغنيالذيالزمانفيهيإنماالتحريمفيالمعتبرةالزضاعةبانتصزح؟كليةقاعدة

انتهىقاربه!ا()2(0وماالحولينفييكون)نماوذلك،الطعامعنفيه

واللفظ-امسلمواصحيحأالبخاري"صجحفيثتتالمذكورالحديث:فلت

الاضر:،القرطبيالعب!اسأ!:تأليف(،187)4/مسلمصحيحتلخيصمنأشكللماالمفهم(1)

.م6991هـ-ا174/الأولى:الطبعة-ببروت،الطيبالكلمدار/بيروتكثير-ابندار

.(188)4/ملمصحيحتلجصمنأشكللماالمفهم)2(
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الكبيربمرضاعفياليهائ!ي!بمماع!عاثشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

1(.ائمخاغيما")منالرضاغة"قإئ!ا:!قاذ-:نلبخاري

الرابع:الدليل

تكيرابيبنلمخضدبنائقاليخأنمقثكة،أبيائنعن"مسلم"صحيحفيئتت

تا:ققاتت!،الئبيئتجاءتغفيروبنشقيلبئتشفقة)انآختزته":غائثمةأناختزة

تئفغقاتقغؤقذتييتا،فيقغنا-خذيقةآبيقؤلىي!الم-شاتماإنالثه،شسول

الرتجالى.تغقمقاؤغيتم،الرتجالى

غقييماأ.تخرجميأزضجييما؟"قاذ:

ثئمؤهئتا،بيما،أخذث!-مثقاقيريتاأؤ-شتةققكثثأ:فتئكةأبب!ائنقاذ

تغذ.خذثتهقاخلإيثاخذثتنيتقذته":قففثائقاييخ،تميث

اخبزئيييما()2(.غايشةأنغئيقخذثه"قاذ:قأختزئه".فؤ؟قما:قاذ

(:مسلمصحيح9دشرحهفيهـ(676-631)النوويالدينمحصيالإمامقال

من-بالزاء)زهئتة،تغضقاؤفي.."ا!يبه،من)ؤهئته،الئ!ختغضفي)فؤ

)في2/747،:،اللغة"جمهرةكتابهفيحى(321)223-ذزيخدبنبكرأبواللغةإمامقال)1(

منهوإن!االزضاعةأن!يريد"المجاعةمنالزضاعةف!نماإخواممن؟ماانطزن5:الحديث

غدحتىيرضعأي،نفئهالجوغهاهناأريذهـ)ن!اوالمقتين،المضةمن!؟يزؤىخىالثرب

الطبعة:بعبكي،منيررمزي؟تحقيق،بيروت-للملايينالعلمدارالناشر:(،جوعهمن

.اما؟للى/879ا

.(53:41رقمحديث،27601/)صلمصحيح2()
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انتهى0(1()اثخؤفؤهيئ"فتةلزا"

الثانيالباب

إخبارمنمقيكةأبيائنخافتما،عندهممعروقاالكبيررضاعكانلو:قلت

القصة.بهذه-زقنهفي-الناس

مكةقاصي،الفقيهالثقةمقيكةأبيبناللهعتئل!بناللهغئاهومقيكةأبيوائن

طبقةمنوهو!)2(،الثهرسولصاحب!هالزبرابنزمنفيالحرموكؤذن

أصحابوسطالهجريالأولالقرنفيعاشحيث؟الكريمللقرآنالقراءالتابعين

هـ.ا17عامومات،عنهموروى،القرآنعنهموأخذص!،)3(اللهرسول

بنالله)عبدإ:الكبرى"الطبقاتكتابهفيهـ(ا023-68)سعدابنالإمامقال

()4(.الحديثكثيرثقةكان..مليكةأبي(

الطبعة،بيروت-العريالتراث)حياءدارالناشر:32(،/01)م!لملصححالنوويشرح(1)

هـ.ا293-اثانية

الإمامميكةأب)ابن":ا110/،الحفاظ"تذكرةكتابهفيالذهييالدينشصالإمامقال)2(

،الحرمومؤذنالزبيرابنزمنمكةقاضي..مليكةابيبناللهعبيدبناللهعبد..الحرمشيخ

عمر،وابنعاس،وابن،العاصبنعمروبناللهوعبد،صلمةوأم،وعالةجده،عنروى

انتهى(.ثقيتهعا!ف!تفقامقوفافصيخاخجةفمفاإمافاوكانضؤافم،وخفق..وطائفة

القراء،طبقاتفيالنهاية)كايةكتابهفيهـ(833-175)ائخرريابنالدينشمسالإمامودكره

المثهور(.التابعي..ملي!كةأبيبناللهعبيدبنالله)عبد:فقال385"1/

بنالله)عبد82،:صالأمصار،علماء"ماهيركتابهفيهـ(354)المتوفىحبانابنالحافظقال)3(

الصالحينمنكان!،النبيأصحابمنثمانينرأى..ميكةأبىبناللهعبدبناللهعبيد

(.ومائةعرةسبعسنةماتوالمتقنين،والحفاظالتابعينفيوالفقهاء

.بيروتصادر-دار:الناشر،البصريسعدبنمحمد:تأليف(،5472/)الكبرىالطبقات(4)
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الكبيربمرضاعفيإليهائي!بممام!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

الأحاديث،منرواهماوكثرةفقيكةأبيائنروايةسعةمنالرغموعلى:فلت

!!كاملعاملمدةوكتضهاسالمبقصةالناسيخدثأنخافأنهإلا

خافتما،عندهممشهوزامعروقاالكبيررضاعكانلوبأنهالقؤلنؤكدلذلك

القصة.بهذه-زقنهفي-الناسإخبارمنمقيكةأبيانجن

لمذاهبالجامع"الاستذكاركتابهفيهـ(634-)368البرعبدابنالإمامقال

به؟!أخدث-مئقاقيريتاأؤ-شتة)ققكثت:فقيكةأبيائن)قالا!مصار(:فقهاء

الجمهورتقفاهولابه،يغقلوتئمقديما،ئيركحديثأنهعلىيدلهذالهلازفبة

انتهى()1(.بالخصوصتقفؤةبل؟عمومهكلىبانقبول

الخامس4الدليل

ناوذلكوالإكجاز؟الخصوصيةعلىصريحدليلخذيخقةأببقؤلىسالمقصةفي

تف!يىفيالديؤتذضثغقئيما،تخزميأأزضجييما؟:شقيلبئتل!فقةقال!اللهرسول

خذيخقة،.أيي

حذئقةأبيتفسأعماقداخلالمستقبلفيسيحدثبا!النبيأخبرالذيققن

؟!الغيبجمفممنوهذا

فيالبشريةالنفسأعماقداخلسيحدثبماتخزمأنإنسانيستطيعلا

كذاتا.-حيسئذ-فسيكونبه؟تجرممايحدثتئمثمسيحدثبماتجرمفلو،المستقبل

جعلتهتماشقيلبثتشفقةأن،مسلم)صحيحفيثتتماتأكيذاذلكويزيد

.(552)6/ا،مصارفقهاءلمذاهبالجامعالاعتذكار(1)
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الثانيالباب68

!(.حذيقةأبيؤخيما!كزفتاقا)ؤالله:قائلة!اللهرسولإلىجاءتلبنها،يشرب

تئمحذئقةآبيؤخهعلىيظهركانالذيالضيقأنعلىتفيممجعلهاالذيما

!!؟تراهتعذ

!!؟الق!مإلىتذقعهامافيه-ؤخههعلىيظهركانالذيالضيقزوالوهل

بئتشفقةو؟فنتفسفييدوركانماأرىوكانيجدا،واضحالموقفإن

كىكا:شقيل

نأبمخردزؤجهاتفسفيكانالذيالضيقتزولأنآسبذاتتوقعشفقةيمنتئم

إليهيوخىالذي!اللهرسولهوبذلكأخبرهاالذيلكنلبنها،منسالميشرب

ذلك؟!!سيتحققكيفولكن،صذقختزهأنبدولا؟تعالىالثهعندمن

تتصورأنتستطيعلاكأنهاولكن!،الثهرسولبهيخبرمابصدقتؤمنهي

ذلك.حصول

هيوالمفاجأةلها،عطمةمفاجأةكانت!ي!،اللهرسولبهاأخبرهاماحصلققما

تشكلاملموشا،فشاقذاوالمحغاالآنأصبحقد-تتصورهأنتستطيعيمنقئماأن

!!شاكفيه

منبشيءرسولهإلىأؤخىالذيبالثهئقسموهيفجاءتتفسها،تتمالكققئم

قالت:،حذئقةأبيتفسأعماقداخلستطرأالتيبالتغييراتالخاصالغيبجمفم

.(!خذيقةآبيؤخيمافيغزفئةقا)ؤالله

4السادسالدليل

"إئاكئمقاذ:!اللهرسول)ان":مسلمو"صحيح(البخارياصحيحفيثتت
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بمالكبيررضاعفيإليهائ!ي!بممام!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيرشضاعلا

قاذ:الحفؤ؟افزأيخت،اللهرسولتا:الأنضاليمنزجلققاذالئاءأ،غلىنذخوذ؟

.(1()لاانضؤثخفؤ)

الحديث:معنى

":مسلمداصحيحشرحهفيهـ(676-631)النوويالدينمحيالإمامقال

ائقئمإئنالرؤج:أقاربينأشتقةؤقاالرؤج،أخوالحموشغد:بنالفئثآ!ئاا

ؤائنؤأيخييما،كآبييما،ائقزأةزؤجأقايىبالأخماءأنكلىالفغةآفلإئقق.شخوه

..ؤتخوهئم،غقهؤاثنجييما،

ؤالشزكئره،منأكثرمئةالجؤفانققغتاةائقؤت()الحمو!د:قؤلهؤأفا

ئثكرأنغنرينؤانجفزةانمزأةإليائؤضولينيتقكنيماأكثر؟ؤائفتتةمئة،ئتؤفع

ممؤققذا،أيخيهبافزأ؟ؤتخئو،ييهاثمشاهتةالتاسؤغادة...ايآختبيئبجلآفيكتيإ،

..اتقؤت

أفي:انقؤت،،)الأشد"لقال:كماانغزب،تفو!كيقةهيئ:الأغزابطاننؤقاذ

.انقؤتمثليقاؤة

قخغقة،الذينفيؤاثلآكانمتفإلىفؤدصلةبالأخماصالحفؤة:قغ!ناة:انقاصيؤقاذ

انتهى()2(.التغييظقؤيىدانكلآمقؤزد،ائقؤتكقلآفي

حديث1711،)4/ملمصحح3494(،رقم:02()حديث50)5/البخاريصحيح)1(

2172(.رتم:

.(1/154)4مسلمصحيحعلىالنوويشرح)2(
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الثانيالباب

بالحديث:الاستدلالؤخه

نفسفيالأسرةأفرادأحديتزوجالحالاتبعضفيأنحياتناواقعمنتغلم

ويعيشالشابفيتزوججديد،مسكنلشراءاللازمالمالتوفرلعدم؟العائلةمسكن

الذيالبالغأخوهالمسكننفسفيمعهويعيش،المسكنغرفإحدىفيزوجتهمع

فيفسيبقى،السوقإلىوالدتهوخرجت،العملإلىالزوجخرجفإذابعد،وج-لم

أخيه.وزوجةالبالغالأ!المسكن

.التفصيلاتبعضفياختلافمعالمشابهةالكثيرةالحالاتمنحالةمجردهذه

ص!؟أجابماذا،الزوجوأقاربالزوجةبينالخلوةعن!شئلفلما

بينهمائقخزميهلتتحققالزوجإخوةب!رضاعالزوجةتقوم!ه:لهمقالهل

؟!المشكلةحلفيتم،أخيهمزوجةوبين

".اثضؤت"الحفو:!لهمقالإن!ا

قوله!أنيؤكدوهذاص!،إليهلأرشدهممشروغا،الكبيررضاعكانفلو

.!بسالمخاصةرخصةكانإنما!عليهتخرميأزضعيهدا:حذيفةأبيلامرأة

-هـ(ا42ا-)1347العثيمين!الحبنمحمدالعلامةالشيخيقولذلكوفي

زادعلىالممتع"الشرحفي-السعوديةالعربيةبالمملكةالعلماءكبارهيئةمنوهو

عليهتقلولمواحذا،البيتكانإذاأخيهبيتيدخلأنحاجةفي)امحفودا:المستقنع

هذاقذذله،ذجمزتالحاجةأنمع"،أخيهزوجةترضعهالحمو9:والسلامالصلاة

الكبير()1(.رضاعيبيحلاالحاجةمطققأنعلى

هـ.ا428-الأولى:الطبعة،السعودية-الجوزيابندار:الاشر(،436/)13الممتعالرح(1)
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الكبيربمرضاعفيإليهائيبمماع!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

الئالثالمبحث

المسلمين،غلما*!ف!الكبير"رفما!"بالمقصود

خاصةحالةكانالكبيررضاعأنهوالمسلمينعلماءعامةقررهالذي

عنالناتجالأثرلرفع؟التشريعبدايةفيكانإنماذلكوأنخذئقة،أبيقؤلىيتايم

هذافيهاتعالىاللهشرعالتي-الظروفهذهوأن،الحجابقزضمعالتبنيتحريم

فيمنحصرةكانتلأنها؟إنسانلأيالمستقبلفيتتكررلن-الاستثنائيائحكم

استقرالوقتهذاوبانتهاء،تحريمهاللهيشرعأنقبلموجوداالتبنيفيهكانوقت

الأنجد.إلىالتبنيتحريمخكم

التيالرضاعفترةجاؤزقدكبيرشخصإلىسآتي:الآنقائليقولأنيجوزفلا

ابنهافيصير؟زوجتيلبنمنيشربواجعله،بالتبنيائنيفيصير؟فا-تتناهالصغر،في

.بالرضاع

فاسد.باطلكلامهوإنمايصح،ولامجوزلاهذا

؟لماذا

الإسلامي،التشريععليهاستقرالذيتعالىاللهحكمهوفهذا؟حرامالت!بنيلأن

باطل.فهوباطلعلىئييئوما،باطلفالتبني

المسلمين.أئمةجماهيربهوصرحالعلماء،عامةقررهالذيهوهذا

منازتقغ)دا)ائكبيزأ:الفتاوىامجموعفيتيميةابنايإماميقولذلكوفي
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الثافيالباب72

ؤخماهرالأزتغيماالأئفيماجمئذالزضاعحزقةبذلكتئثزلمهافزأيه،غئيىجمنأؤأيهافز

أبيقؤلىشالممفميماوغاثشةؤخديث.ؤال!نةائيهتابدلكغلذذكماائعقماء؟

انتهى(10()التبنيتخيرييمقئلتتئؤةأئهئمخلفي؟بذلكجمئذهئممختق!-حذيقة

هـ(39)عامالهجريالأولالقرنفيؤيدالذيأنسبنمالكالإمامهووها

حذيفة:أبمولىنم!المحديثروىأنبعدإائفؤطأأكتابهفييقول

كانولوتغده،منالناسيعملولم!،الثهرسولمنرخصةذلككان)إنما

()2(.تغدهالناسلعمل،العملعليه

يمقجمذ؟غنخفطتقذ)إفبإ:الأمداالفقهيةموسوعتهفيالشافعيالإماموقال

خاضق()3(.شالمزضاغأنانجفيمأفلمنتقيت

لمذاهبالجامع"الاستذكاركتابهفيهـ(634)368-البرعبدابنالإماموقال

ولابه،يغقلوتئمقدقي،تيرك)حديثالكبير:رضاعحديثفيالأمصار!فقهاء

انتهى()4(0بالخصوصتقفؤةبل؟عمومهغلبائقبولالجمهورتققاه

فيالصنائع"بدائعكتابهفيهـ(587)المتوفىالكاسانيالدينعلاءالإماموقال

خاليفيتكونقاائمخزلمضاعقالر:ائمخزيمالزضاعصقة)ؤآفا!:الشرائعترتيب

ابنمكتبةالناشر:،الحرافيتيميةبنالحيمعبدأحمد:تأليف55(،/)34الفتاوىمجموع()1

الثالة.:الطبعة،قاصمبنعمدبنالرحمنعبد:تحقيقيمية،

الدولية.الأفكاربيت:الناشر،الرضاعكتاب2(956:رقم4،36)صمالكموطأ(2)

هـ.ا393-الثانية:الطبعة،بيروت-المعرفةدار:النا!ثر(،592/)لأما)3(

.(552)6/ايامصارفقهاءلمذاهبالجامعالاصتذكار(4)
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الكبريمرضاعفىلها!هـدب!عا!هيرا--الإ?وللكبررضاعلا

القمخاتيماؤغافيماائعقماءغاقيماجمئذيحرمقلآانكترخاليفيتكونقاقأقانضغر،

ء()1(ت

قالت:!النبيزؤجشقضةأمغن"مسلمصحيح9فيثتتماذكرناوقد:قلت

قاؤالثه.:.ؤقفن،الزضاغهبيفكأخذاغقيهنيذيخفنأن!التبيأزؤاجشايرتى)

أخاغقئتابذايخلهؤقماخاضة؟ي!ا!!اللهرسولأزخققارخضةإلأقذا.ى

زائيتا(.ؤ،الزضاغيما،كد

كتابهفيفقالهـ(388-)931الخطابيسليمانأبوالإمامذلكعلىغقق

فيالأمروخملوا،سلمةأمقولإلىهذافيالعلمأهلعامة)ذهب!:السنن"معالم

العملتزؤاوقئ،النسخعلىدهاما،الخصوصعلىإما:الوجهينأحدعلىذلك

به()2(.

":مسلمصحيحشرح-)المفهمكتابهفيالقرطبيالعباسأبوالإماموقال

وخملوا.وغيرهمالفقهاءمنوالخلفال!لفجمهورصارذلكفيمذهبهن)لهالى

لمؤقغتدانتجوز،لاللاجنيةالكبيررضاعةأنوراوا،الخصوصعلىالحديث

()3(.الحجابفيولا،النكاحفيلا،حكمبهايلزم

للبهير.رضاعلاأنعلىالإجماعحكواقدالعلماءكبارمنجماعةإنبل:قلت

الفقهيةموسوعتهفيهـ(483)المتوفىالسرضيالأئمةشمسالإمامقال

.بيروت-العلميةالكتبدارالناضر:(،5/)4الشرائعترتيبفيالصناثعبدائع(1)

.(187)3/الننمحالم)2(

.(4187/)المفهم)3(
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الثافيالباب74

أئضتقاالزضاعدا!:بقؤييماائت!خا!كم)قذاالكبير:رضاعحكمعن""المبسوط

ائضخاغيماامناالزضاغة!:وقاذ،تخصمل،الكبيرفيؤدلك"ائغطتمؤآئشرالفختم

ه!هزيزةأبيخديسثو!تخضل،لاالكبيرب!زضاعؤذلكالحوغ،ترذقا:تغيي

1(.قذا()غلاتققواه!صؤالضخاتة"الفطامقئلؤكانالأفغاءقتققا"الزضاعقاذ:

شرح-"المنتقىكتابهليهـ(474-4)30الباجيالوليدأبوالإماموقال

اتغقذؤقدائفققاء،جمنأخدبهتأخذلمقذقصبهؤ..الكبير)زضاغأ:مالكموطا

يخلآ!يما()2(.غلا*خاعا

تفىكلالجميغائقق1"ةالقرآنإأحكامكتابهفيالجصاصبكرأبووقال

غنيخييماالزؤاتهمنقذفتاقاغلىللضمجييىالرضاعؤئئوقيلفكبرالزضاع

الئقض()3(.

غنئزؤى!يثيئإلأاثكبييربزضاعقاذائفققاءمنأخذاتغقم)ؤ،أيضا:وقال

الكبيير،زضاغأؤتجتقنقؤليشذوذثتتقإدا..شاذقؤلىؤهؤ..شغل!بنالفث

لمحريم()4(.غثزالكبييىزضاغأنغلالإئقاققخضل

..ولكن

مثلفيهولضنجائزالكبيررضاعأنتزؤنقليلغذدالعلماءجماهيرعنشذ

.(5/531)طالجو(1)

.م1-999الأولىالطجة،العلميةالكتبدار:الناشر(،91)6/المتقى2()

إجاءدارالنايثر:،الجماصالرازيعليبنأحمدبكرأد!:تأليف(،511)2/القرآنأحكام)3(

هـ.ا504/قمحاويالصادقمحمد:تحقيق،بيروت-العربماالتراث

.(2411/)القرآنأحكام(4)
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الكبيربمرضاعفياليهائ!يبمماك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

لي!نجاوزلكنه-صغيزاؤتذافأخذائقفجأإلىفذهبعقيماكانكقن،سالمحالة

الؤتدعمركانجينمنويزبيهويرعاهمنزلهفيمعهليعيش-ائمخرمالرضاع

يقيزوأصبح،إدراكهونماالولد،كبرسنواتمروربعدثم،ونصفسنواتثلاث

بعفيقدرهالسنوهذاالتمييز،سنتقغقدأنهأيالنساء،محاسنمنيراهما

ماالرجلزوجةمنيرىانالولدلهذايجوزلافحينئذ)1(،سنواتب!بعالفقهاء

جسدها.منالحقيقيانجهايراهأنيجوز

حينئذ؟الرخليفعلفماذا

ائضفجأ؟إلىالؤتدبإرجاعيقومهل

عنمنفصلاالولدفيهلجيشحاجز؟حائطبعملق!كنهمنجزءبغرليقومأئم

وبناته؟الرجلزوجةفيهتعيشالذيالمسكنبقية

الأصة؟هذهق!كنبجوارللولدخارجيق!كنبتوفيرالرخليقومأثم

سالمحالةئثثبههذهبأنفقالالجفم،أفلعامةعليهاتفقعماشذقليلعدد

،بالرضاعابنهاليصير؟الرجلزوجةلبنالولديشربانفاجازخذيقة؟أببقؤلى

سابقا.ائقذكوراثخزجفيرتفع

زخضةكانإنماكانالكبيررضاعأنهوالصوابلأن؟ضعيفقؤلهذالكن

بعضالسابقالمبحثفيذكرناوقدعنهما،الثهرضيحذيقةآبيقؤلىبسالمخاضة

ذلك.علىالأدلة

تعالى.اللهشاءإنلاحفاذلكتانصلصيتم(1)
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76

الراخ!المبحث

الإسلاورأعداءهأكلاو"رفما!الكبير"بالمقصود

الثافيالباب

رخقمةكانإنماالكبيررضاعبأنالمسلمينعلماءجماهيرتصريحمنالرغمعلى

لأيبهتفتيكانتعائشةأنيزعمونالنصارىأنإلا،حذئقةآبيقؤلىبسالمخاضة

المرأةبينأو،العمارةوبوابالمرأةوبينهذا،عصرناحتىمستمرذلكوانأحد،

!!العملفيوزميلها

سالمقصةفيالكبيررضاعبأنالمسلمينعلماءجماهيرتصريحمنالرغموعلى

يكنلموأنه،سالموي!ثربهإناءأوكوبفياللبنيصببأنكانإنماخذئقةابيقؤلى

يثيرذلكوأن،الثديبالتقامكانأنهيزعمونالنصارىأنإلا،الثديبالتقامقط

!!الزناإلىولؤدي،الشهوة

أكاذيب.إلاهوماالنصارىيزعمهماأنإثباتتمالبابهذامباحثوفي

ث!:

نسأله-الثديبالتاقامإلايكونلاالرضاعأنعلىيصرالذيالخسيسالقسيس

:السؤالهذا

32،الإصحاح/التثنيةليمفر9في"المقدس"الكتابتسميهالذيكتابكفيجاء

الربباسمإفي..:إصائيلجماعةكلمسامعفيموسى)فنطقإ:أا-4العدد:

شعبه،هوالربيئمإن..آدمبنيقزقحين،للأممالجينق!تمحين..أنادي
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الكبير!يمرضاعفيإليهائيبمماك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلأ

وليس،اقتادهوخذهالربهكذا..وصانهولاحظهبهأحاط..نصيبهخئليعقوب

عسلآوأزضغهالصحراء،ثمارفأكل،الأرضمرتفعاتعلىأزكبه،أجنبيإلهمعه

انتهى(.غنمولبنبقروزئذةالصخر،ضؤانمنوزئتاخخر،من

:الآنوالسؤال

ائخخر؟!!منغشلأيعقوبالربأزضعكيف

قشربه.عسلآرزقهأنهالمقصود:قفتف!ن

!!الثديالتقامون3"إآفزبب")أزضعتفسرأنتها:لكفنقول

فشلفقد،الجبانالفأرأيهاالآنخحركادخل:الكذابللقسيسنقولوالآن

.!النهرسول-اللهعبدبنمحمد-الخلقأشرفمنالتيلفيوفجورككذبك
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78

الخامسالمبحث

الغزبنقةفي"زفغ"بكلمةالمقصود

الثانيالباب

يستخدمالتيالمعانيفيهايذكروناللغةأئمةأنيجدالغزبلغةلمعاجمائمتتبع

سائريذكرونثمالمعانيهذهمنمعنىبذكرفيبدءون،العربئغةفياللفظفيها

المعاني.

..والرؤيةالبصرحاسة:دا)"الغين:"العربالسانفيجاءماذلكومن

..الجاسوسى..الخبزلتتج!سيئعثالذيأ:و)الغئن

..الأرضمنت!ثئعالذيالماءتئئوع،:و"الغين

..الغينوغابتالغئنطلعت:يقال.نفسهاالشمس":أالغين

ديني.غيرغئن:كلامهمومن.الناض!الحاضرالغتياالمالى:!الغينوة

انتهى1(0()بالغينأوبالدينالعبداشتريت:يقالالتقا:أو)الغئن

":رضع9لكلمةمعنيينيذكروناللغةأئمةأنيجدالغزبلغةلمعاجموائمتتبع

وإنلبنها،الطفلالمرأةتسقيأنمجردأو،المرأةلبنشربمخردأحدهما:

ثديها.يمسأنذونإناءأوكوبمنشربه

3(.50/)13العربلسان(1)
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بمالكبيررضاعفيإليهائبمماجم!عالةبراءة-الإصلامفيلل!يرشضاعلا

اللبن.لتناولبالفمالثديالتقامهو:والآخر

هذهبعضصهاليكمالمقصود،هولأنه؟الأولالمعنىنقلعلىهناوسنقتصر

والفقهاء:اللغةلأهلمجات!ص

-01!.أحمدبنالخليلاللغةلإمامالمنسوب"العين"كتابفيجاء-ا

()1(.شقته:أفيافهأ)اأزضغتههـ(:ا07

هـ(:458-)893يييذهابناللغةلإمام"المخصص،كتابفيوجاء-2

()2(.اللبنشيرت:الصبى)شضخ

النبلاءأ:أعلام"سيركتابهفيهـ(748)673-الذهبيالدينشمبىالإمامقال

..الغزبي!تالقفي)ائخكم(جمتابضاجمث..الفغيماإقائم..الحتننأبويي!يذه)انجن

الفغة()3(.تقلفيخخةئؤ

الصنائع)بدائعكتابهفيهـ(587)المتوفىالكاسانيالدينعلاءالإمامقال-!

ق!نالثذي؟منالإزيضاعغلىتمفلا،الرضاع")ؤاشمال!ثرائع":ترتيبفي

يغلكلؤ،ؤائتقير،الشا؟بقتننتزضغكانتإنزاصغأ"يييمتفوذ:ائغزت

زضاغاذيكي!فىتايقة،ؤهيئمتهاالض!بىازتقمغتو!نابذييلجمتقا؟الإزيضاع

يحرتم()4(.خئى

.الهلالدار:الناشر،الامراثنإبراهيمود.المخزوميمهديد.:تحقيق(،1/027)العين(1)

هـا132/الأولى:الطبة،بولاق-الأميريةالمطبعة(،1/61)5المخصص)2(

شعيب:تحقيقالدث!قي،الذهبياللهعبدأب:تأليف144(،)18/البلاءأعلامسير)3(

هـ.ا134-التام!عة:الطبعة،بيروت،الرصالةمؤسةالناشر:العرقسوصي،ومحمدالأرناؤوط

8(.4/)الشرانعترتيبفيالصناتبدائع(4)
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الثانيالباب

!!تييمالعربعنهتقول-الثاةلبنفيشربونهأمهماتتالذيفالطفل:قلت

.أزاصع

قال:اللغةأئمةكبارمنوهوهـ(402-551)القزفيالشافعيالإمام-4

ذلكققطغكثيرلتنلهاقحيصتزضغاقيخمشيميئلمكانت)ؤتؤأ:الأمةكتابهفي

لتنلانه"؟يحرملمزضغاب،خمش"ييتمحتىثلآثاأوقزتئنضبيئقأوجزةالقتن،

..ؤاجذةزضغةإلأتكونؤ،ؤاجد؟

إدازضغةتخ!بمز؟قكلقز؟،تغذقرةالضبيئبيماقأزصمغلتنمنهاحيمتإدا

انتهىانجذاء()1(0مثلقفؤتين؟قطعزضغتيركلبينكان

..ائتقاكان،ضبيئقأوجزةقاتتثئمخاجم!ةزضغةمئقاخقمت)تؤأيضا:وقال

إلأتكنلمثلآثة،أؤقزتينضبيممئااوجزثتمقفرقكثيرلتنافزأ؟منحي!تؤتؤ

انتهىؤاجذةتم)2(0زضغة

نأون3قمهوسطفياللبنضستإذاالطفلبأنيصرحالشافعيفالإمام:قلث

جذاصريحوهذا!،رضعة9هذهوتسمىرضع،قدبذلكيكونفإنه،الثدييلتقم

قوله:فب

انتهىتين(.قطعزضغتئنكلبين..الضبيئبيماقأزصخلتنمنهاحيت)إدا

.العربلفةأئمةكبارمنالشافعيوالإمام

.3(5/4)لأما(1)

333(/2)لأما(2)
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!بمالكبيررضاعفيإيهان!يبممايىآعائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

الشافعيإمامة)أما،:الأحكامأصولفياالإحكامكتابهفيحزمابنالإمامقال

انتهى1(0()بذلكمعترفونفنحنوالديناللغةفياللهرحمه

أعلام"سيركتابهفيهـ(748)673-الذهبيالدينشمسالإماموقال

بنشا!عبنعثمانبنالغئاسيىبنإذيىيشبنلمخفد..الشالمحجيئ)الإقالمالنبلاء":

الحدي!ث،تاصرغا!،الغضير،..اثطيببنهشايمبنتنريذغئدبنعتيدبنال!ايب

الله!رسولت!يسيمب..اتمكىالشامييئ،ائطيبى،ثتمالقزيثئئ،الثيماغئدآ"بوايفيما،ققيا

()2(.اثطيبغئدؤايل!قاشيمأخوفؤقائطيبغفيما،ؤائن

يضزلبالقضاخ!في)بمثلإ:الشافعيالإمامعن-أيضا-الذهبيالإماموقال

الآضقجى:ؤقاذ..الفغةغئةئؤخذيماؤكانزقايإ،فيفزئثيىأفضخكاناقثل،

انتهى()3(0الشا!جيئكننفذئللثمغزأخذت

،!اللهرسولمنهاالتيقريشلغةهيفلغته،قريشمنالثمافعيالإمام؟قنت

ولسانها.ئغتهاوأخذفذئلقبيلةوتننممكةمنخرجالشافعيأنكما

كتابهفيهـ()574-626الحمويياقوتالدينشهابيقولذلكوفي

فلزفثمكة،عنخرجت..:يقولالشافعيسمعت:الربيع)قالالأدباء":"معجم

فيهمفبقيث..العربأفصحوكانتطبعها،وآخذكلامهاآلغلم؟الباديةفيهذيلآ

أنشدتجعفتمكةإلىرجغتققما،بنزولهموآئزلبرحيلهمأزحل،سنةع!ثرةسبع

932(.)7/الأحكامأصولفيالإحكام(1)

.(01/5)النبلاءأعلامسير)2(

.(01/94)النبلاهاعلامسير)3(
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الثافيالباب82

انتهى1(.()العربوأياموالأخبارالآدابوأدكرالأشعار،

هثام)ابن:أيضاالأدباءداامعجمكتابهفيالحمويياقوتالدينشهابوقال

بها..لمجتخئغةكلامهالشافعي:يقول

مجلسإلىيختلفونالعربيةأهلمنقومكان:قالالزعفرانيمحمدبنالحسنعن

تتعاطونلاإنكم:رؤسائهممنلرخلففلث..ناحيةويجلسونمعنا،الشافعي

..الثافعيئغةت!قعقالوا:معنا؟تخلفونقيئالجلم،

محمد:لهيقالقريشمنفتىعلىهذئلأشعارصححت:قالأنهالأصمعيعن

انتهى()2(0الشافعيإدرشىابن

،:افييثمختي!"تأويلكتابهفيقالحى(:276-2)13قتيتةاثنالامام-5

أراد:ولكن،بالأطفاليفعلكماأييهفيثديك"ضعيييرد:ولم،أرضعيهلها:))فقال

انتهى()3(0ليشربهإليهاذقعيهئمشيئا،لتيكمنلهاخلبي

.العربئغةأئمةكبارمنقتيتةائنوالإمام:قلت

؟لوقتثمة)ائنالنبلاء":أعلام"سيركتابهفيالذهبيالدينشمسالإمامقال

انتهىالغزبي()4(0الف!القجمفيمفيزأشاكان..ك!يمبنالثهعثامحفل!

،الحمويالرومياللهعدبنياقوتاللهعبدأب:تأليف-291(،ا19)5/الأدباءمعجم)1(

.م1991هـ-ا114/الأولى:الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدارالناشر:

2(.10)5/ا،دباءمعجم)2(

،الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبي:تأليف803(،)صافييثئخيفتأويل)3(

.م7291هـ-ا393/النجارزهريمحمد:تحقيق،بيروت-الجيلدار:الناثر

892(./)13انيءأعلامسير(4)
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الكبيربمرضاعفيإليهانيبمماع!عائثةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

ائغزبئيماأفلمن)طائقة":الفتاوىمجموع9فيتيميةابنالدينتقيالإماموقمال

انتهىدتيتة(.بناللهغئالمخضلإابويئهئم

في!الربانيالطالبكفاية9كتابعلىحاشيتهفيالعدويعليالشيخوقال-6

مخلغلىالشقتئنضئم،ؤخيما؟أفيغلىالزصيعلجؤفيالفتنيوضولى)الزضاغ:!فقه

()1(.خروجهيطقبثذيمنالفتنيخروج

:خيراوأ

لمذاهبالجامعالاستذكار9كتابهفيهـ(463)368-البرعبدابنالإمامقال

وشمقاه،اللبنلهيحلب-عطاءذكركما-الكبيررضاع)هكذاالأمصار(:فقهاء

اهلعندينبغيلاذلكلأنفلا؟-بالطفلتصنعكا-ثديهاالمرأةتلقمهأنوأما

العلم.

لموإنالمرأةلبنمنالرضيعالغلامي!ثربهبماالتحريمعلىالعلماءأخمعوقد

ثديها()2(.منيمصه

المعانيمنالموطأفيلما)التمهيدكتابهفيأيضاالبرعبدابنالإماموقال

نأوأفاوش!قاه،اللبنلهيحلب-ذكركما-الكبيرإرضاع)هكذاوالأسانيد":

العلماء.جماعةعندتجللاذلكلأنفلا؟-بالطفلتصنعكما-ثديهاالمرأةتلقمه

تحقيق:،الخانجيمكتةالناشر:24(،1)3/الربانيالطالبكفايةشرحعلىالعدويحاشية()1

.م9891هـ-ا904/الأولى:الطبعة،حمديأحمد

2(.55ا؟مصار)6/افقهاءلمذاهبصالجاالاستذكار2()
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الثافيالباب84

المرأةلبنمنالرضيعالغلاميشربهبماالتحريمعلىالأمصارفقهاءأخمعوقد

ئديها()1(.منيمصهلملالن

بمعنى"رضع،كلمةفيهاستخدمتحديثهناكلووماذا:سائلسألفإن

؟الثديالتقام

هذافيمنحصرأنهعلىيدللامعانيهأحدفياللفظاستخدامإن:فالجواب

بمعىالمواقفاحدفي!العين"لفظ-قثلا-استخدمناف!ذافقط،العنى

فقط؟!المعنىهذافيمنحصر!"العينلفظأنعلىيدلهذاهل(،"الجاسوس

عاقل.يقولهلاهذا

البر،عبدبنيوصفعمرأب:تأيف257(،)8/والأسانيدالمعافمامنالموطأفيلماالتمهيد()1

محمد،العلويمصطفى:تحقيقالمنرب،-الإسلاميةوالؤونالأوقافعموموزارة:الناشر

هـ.ا387:الطبعةالكبير،عبد
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الكبيربمرضاعفيإليهانيبمما*!ييماعائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلأ

السادسالمبحث

الكبيررفما!امشروعيةبعدورقولهاهوعائشةعقوصختبتالذيماأنبياق

:صحيحانحديثانذلكفيجاء

:الأولالعديث

عائشةعن-لمسلمواللفظ-"مسلمو"صحيح"البخاري)صحيحفيثتت

:قالأنه!دداللهرسولعنبىكا،

ائقخاغإ()1(.منالزضاكةق!تما؟الزضاغهمنإخؤيمن)ائظزن

أشكللما"المفهمكتابهفيهـ(656-)578القرطبيالعباسأبوالإمامقال

قاعدةتقعيد!منهوهذا!ائضخاعةمنالزضاعة)إإنما":مسلمكتابتلخيص!من

عنفيهئغييالذيالزمانفيهيإن!االتحريمفيالمعتبرةالرضاعةبأنئصزح؟كلية

قاربه!ا()2(.وماائخؤلينفيتكونإنماوذلك،الطعام

!!ان

الحكم،عنشغبة،)أنبأناالجعدأ:بنعلي"م!دفي-صحيحبإسناد-ثتت

رقم:حديث،7801)2/مسلمصحح25(،30:رقمحديث369،)2/البخارقيصرت(1)

4551).

.(188)4/مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم)2(
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الثافيالباب86

من"يخرم:قالت،عائشةعنالشعثاء،وأبا،حازمأبيبنقيسسمعتقال:

"()1(.والدماللخمأئتتماضاعاد

:ثقاترواتهأنبيانوإليكم،صحيحإسنادهذا:قلت

)2(.حافظثئتثقةالجعد:بن-عليا

فتقن)3(.حافظثقة:الحجاجبن-شعبة2

عابد)4(.ثقة:عتيبةبن3-ائخكم

ثقة)5(.:حازمأبيبنقيس-4

1(

2(

3(

4(

عامر:تحقيئ،بيروت-نادرمؤسسةالناضر:(،175:رقمحديث،46)صالجعدابنمسند(

.م0991هـ-ا014الأدلى/:الطبعةأحمد،

الثئتالحافظالجعدبن)علي993،:1/،الحفاظاتذكرةفيالذهبيالدينشصىالإمامقال(

فيالبغداديينألتتهو:معينابنقال..ومائةوثلاثينأربعسنةولد..بغدادشيخائم!يد،

(.صدوقوهو،شجة

ثئت(.ثقة..الجعدبن)علي893،:،التهذيبتقريب9فيحجرابنالحافظوقال

(.متقنحافظثقة..الحجاجبن)شعبة:266"ص،التهذيب"تقريبفيحجرابنالحافظقال(

قايثعابذ..عتيبةبن)الحكم34":1/4،إالكاشفكتابهفيالذهبيالدينشمسالإمامقال(

شئة(.صاجب،ثقة

.حازمأي!بنقيىسمعبأنههناالحكمصرحوقد:قلث

..الامامحازمأىبن)تيى61،:1/،الحفا!)تذكرةفيالذهبيالدينشصىالإمامقال)5(

مختجحديثه..الطريقفيوتي!اللهنبيفتوفى،وليبايعه!النبيليدركسار،الكوفةمخذث
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الكبيريمرضاعفيإليهائيمبمما!جميماعائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلأ

بينائقخزمتةبهتتحققالذيالرضاعبأنهـخاعائشةمنتصريحفهذا

الذيالرضاعهوإنما-بالرضاعابنهاأصبحالرضيعلألان؟والرضيعانمزصغة

الطفللأنالكبير؟فييتحققلاهذاأنالمعلومومن،والدماللحمإنباتإلىيؤدي

.بالرضاعجسدهوينموودمهلحمهينبتالذيهوالرضيع

(.الإسلامدواوينكلفيبه

(.ثقة..حازمأي!بن)قي!:ا654ص،التهذيب"تؤهـيبفيحجرابنالحافظوقال
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88

الساجالمبحث

بىعماعانشةعقنؤثتنتالكبيربرفمالحالفتوكلاأنبيان

الثانيالباب

صريحلفظبوجودعنهاذلكثتتإذاإلاهـنحالعالةشيثاتئسبأنيمكنلا

إليها.صحيحب!سناد

انتتماالرضاعمن"ئخزمقولها:هوإنماصحيحب!سنادعنهاثبتوالذي

(.والدماللخم

قط!يوجدتئمفهذاالكبير،برضاعأمرتأنهازغموأما

تفصيلوسيأتيبه،يوثقلاضعيفطريقمنجاءف!ن!ا:الصريحاللفظأما

والتاسمع.الثامنالمبحثئنفيذلك

تصريحايفيهليسلكنإ،مسلم"صحيحفيفموجود:الصحيحالاسنادوأما

الحاديالمبحثفيذلكتفصيلوسيأتيالكبير،برضاعتامركانت+نمدعائثحةبأن

ذثر.

هـ(39)عامالهجريالأولالقرنفيولدالذيأنسبنمالكالإمامهووها

حذيفة:أبيمولىسالمحديثروىأنبعد"ائمؤطأأكتابهفييقول

كانولوتغده،منالناسيعملولم!،الثهرسولمنرخصةذلككان)إن!ا
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البهيربمرضاعفيإليهائ!يسبمما!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

تغده()1(.الناسلعمل،العملعل!

مذهتاهذاكانفلوذلك،منعائشةت!تثنتئممالكالإمامأنونلاحظ

قوله:مناستثناهامالكالإمامتكانفنحماعائشةعنمشهوزا

(.تغدهمنالناسيعملولم!،اللهرسولمنرخصةذلككان)إنما

وعاثشة-،زمنهفيالمسلمينص!امام،المنورةالمدينةاهلإمامهومالكفالإمام

بالمدينة.3!تتو،المدينةفي!ه-كانت

الإمامعنذلكخفيئتماك!ىعائشةعنمشهوزامذهتاالكبيررضاعكانفلو

مالك.

لذلك.بيانوزيادةتفصيليليوفيما

الدولبة.الأفكاربيت:الناثر،الرضاعكاب26(95:رقم4،36)صمالكموطأ(1)
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الثانيالباب

الئامنالمبحث

الكبيربرضالحأفزتعائشةأقفيهاالتيعطاءروايةصعةعدكلبيان

ي!ال،عطاءسمعت:قال،جريجابن)أخبرنا،:الرزاقعبد"مصنففيجاء

لا،قال:؟أنكحهاأكبيرا،رجلاكنتمابعدلبنهامنامرأةسقتنيرجل:لهقال

بناتبذلكتأمرعائشةكانتعطاء:قالنعم،قال:؟رأيكوذلكقلت:

أخيها()1(.

ومن،بذلكتأمررآهاأوعائشةمنذلكسمعبأنهيقزحتئمعطاءقلت:

قئرواياتعائث!ةعنيرويكانرباحأبببنعطاءأنالحديثأئمةعندالمعروف

عطاءفكان،عائشةعنإليهنقلوهاآخرينمنسمعهالهانما،مباشرةمنهايسمعها

إليهذلكنقلالذيالواسطةالراوياسميذكرأن؟ونمباشرةعائشةعنيرويها

عانشة.عن

اسمه؟يذكرولمعطاءحذفهالذيالواسطةالراويهذافييوثقفهل

فيهم-كانعطاءيذكرهملمالذينالوسائطالرواةأنالحديثأئمةوجدلقد

رواياتهممنالناسوحذروا،الحديثأثمةفيهمطعنالذينالمجروحينمنقوم

الباطلة

.(13883:رتمحديث،584)7/الرزاقعبدممنف(1)
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بمالكبيررضاعفيإليهان!ي!بمماك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

فيلاالكمال"تهذيبإتهذيبكتابهفيهـ(852-)773حجرابنالحافظقال

علىيدل!اأحمدعنالأثرم)روى:رباحابيبنعطاءترجمةفيإ)1(.الرجالأسماء

نأإلأبهائختخلاعائشةعنعطاءإورواية:طويلة!صةفيفقاليذلس،كانأنه

"()2(.شمغت:يقول

بأنهفيهائضزحلاانتيعطاءرواياتجمنيحذرناحنبلبنأحمدفالإمامقلث:

.ذكرناهالذيللسببوذلككأف،عائشةمنبنفسهسمعها

الحافظاتزؤزئ(يخراشبنئؤش!بنالزخمنن)غئذيخراشابنأيضاوهذا

سلمةأبيعنوروى..عائشةرأىرباحأبيبن)عطاء:يقول،بالرجالالعالمالناقد

بنتعائشةوعنمليكةأبيابنوعنالزبيربنعروةوعنعياضبنعروةوعن

()3(.مراسيلعائشةعنعطاءوأحاديث،عائشةعن-وغيرهمطلحة

بالسماعوليسوبينها،بينهبواسطةعائشةعنرواياتهغالبكانفعطاء:قلت

فمخ!.منهاالمباشر

غير،منقطعإسنادهاكزشلة،روايةفهذهعاثث!ة!،)قالتعطاء:قالف!ذا

كأ!ما.عائشةوبينبينهالواسطةيذكرتئمرباحأبببنعطاءلأنوذلك،متصل

صاحبمبتدعأوكذائا،رجلآتكونفقد،مجهولةالمحذوفةالواسطةوهذه

".التهذيب"كذيب:ي!مى(1)

.(182)7/التهذيبتهذيب2()

الفكر-دارالناشر:عساكر،ابنالحسنبنعليالقاسمأيى:تأليف378(،0/4)دخقتاريخ)3(

كرامة.بنعمر:تحقيق،5991-سروت
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الثافيالباب29

الحفظسئأو،بدعتهوتؤيدهواهلتوافقالرواياتفييحرف،القلبمريضهوى

كثيرا.ويخطئالنقلفيويخلطيغلط

انفزشقة:عطاءرواياتمنالحديثأئمةكبارحذروقد

فزشلآلبمنأضغ!لثيئسائزشلآلبفي)تي!قختتل؟بنأكدالإمامقال

1(.)أخد(كلغنتأخذالقكاتا؟زتاحأبيبنؤغالاءالح!ني،

فزشلآقيجمنإلمآأخثمخاهل!)فزشلآث:القطالبشييدبنتختىايإماموقال

)3(.)2((ضزبكلغنتأخذغالاب!كانبكثير،غطاة

بتقلهم،يوثقممنيكونونبحيثالحديثمنهميسمعقنينتقيتكنلمفعطاء

ائمزشلةرواياتهكانتولذلك؟الناسمنوصنفنوعكلمنيتلقىكانبل

الحديث.أئمةعندالمراسيلأضحغفمن()انفئقطعة

87(.)5/النبلاءأعلامسير(1)

منأراك:ثعلبأنث!د..الآشياءمنالفنف:)الفزب954(:1/،العربالانفيجاء)2(

.(..ا!ؤىتخقغالذيالفزب

87(.5/)النبلاءأعلامسير)3(
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الكبيربمرضاعفيإليهانيبمماك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

إلئامحالمبحث

الكبيربرضالحأفزقعانشةأنفيهاالتيالزهريروايةصعةعد!ربيان

مطالب:خمسةفيوالكلام،الزهريشهابابنلروايةطرقثلاثةنذكر

.الزهريشهابابنعنراشدبنقغقرطريق:الأولا!

.الزهريشهابابنعنمالكالإمامطريق:ا!!ات

نأيؤكدوهو،الزهريشهابابنعنخزيجابنالإمامطريق:اتكا!

عاثشة.عنالزهريكلامفيهوليس،فقطسالمقصةفيهالزهريكتاب

؟الزهريروايةمعحنبلبنأحمدالإمامصنعماذا:ا!اجا!

؟الزهريروايةمعزاقؤئهبنإشخاقالإمام!حط!ا:اثمسا!

ذلك.تفصيليليوفيما
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الزهركل!:يفمهابابقعقرايثمدبقفغفرطريق:الأولالمطلب

الثافيالباب

غايشة،غن،عزؤةغن،الرفيريكننقغمير،)غن:"الرزاقعبدأمصنففيجاء

لذغىكانشاتماإن:ققاتت!،الئبيئإلىغفيروبنشقثلبئتشفقةتجاةت:قاتت

ؤ؟ناغلتذخلؤكان!لآتآاهثمآذغوهتم)جمتابيما:فيأئرذقذاللهؤإن،حذيقةلآبي

ضمتي.قئنرليفيؤتخنقفحل،

غقيئيما".تخرميشاتما،أزضجي9!:الئبيئققاذ

رخضةكاتتقد؟لغلتذريلا!:التبيأزؤاجتغضى"قاتت:الرفيريقاذ

أ.خاضةي!اير

ختىائفضاليتغذالرضاعيحزمبانه"تفيتيغايشة"ؤكاتتالرفيري:قاذ

قاتثا()1(.

كانتك!عائشةأنزغمالذيهوالرفيريأنفيصريحةالروايةهذهفلت:

والراضع.ائمزصعةبينائقخزجميةبهتتحققالفطامتغذالزضاعبآنتفيي

الذيقنتذكرلئموالرفيريالرفيري،كلاممنهوإن!االروايةمنالجرءفهذا

عائشة!عنبذلكأختزه

!ضين:إلىمئق!يممةالرواية:نقولذلكولتوضيح

لهذهالمتصلإسنادهالرفيريذكروقدحذئفة،أبيقؤلىسالمقصة:ا،ولالق!م

.(..شفقةتجاءت:قاتت،غائشةغن،عزؤةغن،)الرفري:هكذاالقصة

.(13885:رقمحديث،!كا9)7/الرزاقعدمصنف(1)
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بمالكبيررضاعفيإليهائيبمماع!معائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاع؟

الرفيرممب.بإخبارعزؤةقامثم،عزؤةأخبرتغائشة:يعني

هكذا:ا)قالىجاءوقدالكبير،برضاعتفتيكانتعائثةأن:الثانيالقسم

صء،!ء،،5صص5صص.يره

.(..الفقاليتغذالزضماعيحرمبانهتفييعايشهؤكانت:!هيري

آخترهالذيقنتذكرتئمأنهأي،عائشةإلىمتضلآإسناذاالرفيرييذكرققئم

تف!يط.جمئدجمنالكلامهذاقالوإنما،عائشةعنبذلك

الرفيرفيبينالواسطةأنأي"فزشقة"؟فالرواية؟انقطاعيوجد:نقولوهنا

هذاتضذرفيكون،بذلكالرفيرقيأخبرالذيمنتذريفلا،محذوفة:عائشة

عائشة.منبنفيطالكلامهذايسمعتئمفالزهريمخهولا؟الكلام

لماذا؟

قئلههـأو58عامالزفيرفيؤلذبيماهـ)1(،57عامماتتفىفاعائشةلأن

)2(.بقليل

صغير.طفلوهوماتتأنهاأويولد،أنقبلماتتأنهاف!ما

،:الثقات)معرفةكتابهفيهـ(126-)182اليجيئالحشننقيلوالإمامقالوقد

بنوسهل)3(،الأنصاريمالكبنانس!:النبيأصحابمنالزهرى)اذزك

مأالصديقبكرأبنجت)عائشة75":.صرالهذيب،"تقريبكتابهفيحجرابنالحافظقال(1)

(.الصحيحعلىوخمينسغسةماتت..المؤمنين

حجر.ابنللحافظ893()9/التهذيبتهذيب:انظر)2(

هـ.-2939توفي)3(
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الثانيالباب69

الربيعبنومحمود،نابلبنأيمنبنالرحمنوعبد)1(،الساعديسعد

عنوروى،أحاديثثلاثةمننحواعمر)3(بناللهعبدعنوزؤى)2(،الأنصاري

)5(.يزيد)14بنالسائب

أذزكها.ولا،عائشةمنيسمعلمالزهريأنبذلكفثتت

متصل.غير؟مئقيئإسنادها:يعني"،امزشقةعائشةعنالزهريروايةفتكون

التاريخطوالالحديثأئمةكبارمنهاحذرقدائمزسلةالزهريوروايات

بعضدهاليكمبكلامها،يوثقممنليستالمحذوفةالواسطةأنوجدفقد؟الإسلامي

تمريحاتهم:

شرالرفيرفي)فزشل:قالهـ(:ا-02168)القطانشجيل!بنتختصالإمام-ا

أنلمح!ثلآقنتزكقهإتماشمى،ئ!فيئآنقدزقاؤكلخايأ،لآئةغئير؟مزشلمن

()6(ءص،-
يسميه

لآئابثيئء،ثيقالرفيرفي)إرشاذ:قالهـ(:402-051)الشافعيالإمام-2

ازقتم()7(.بنشقيمانكنتزويتجاه

بعدها.هـاو88توفي(أ!

هـ.99توفي(2)

هـ.47-73توفي)3(

قبلها.هـأو19توفي)4(

253(.2/)الماتمعرفة()5

933(.)5/النبلاءأعلامسير)6(

933(.)5/النبلاءاعلامسير)7(
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الكبيربمرضاعفياليهائ!ي!بمماك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

االمجروحين!:كتابهفيهـ(354)المتوفىحبانابنالحافظالإمامقالوقد

()1(.الموضوعاتالثقاتعنوترويالأخبار،تقيبممنكان..أرقمبن)سليمان

ؤضعهاتمتغنيائمختققة،المكذوبةالحكاياتبهايقصد"الموضوعات9:قلت

كلإتا.

مجذفثمهذا،أرقمبنسليمانمنصحيحةالغيرالروايةيسمعكانفالزهري

منوغيرهالشافعيالإمامذلكاكتشفوقد،تذكرهولاالإسنادمنسليماناسم

أسانيدهامنيحذفالتيالزهريرواياتمنبالتحذيرفقاموا،الحديثأئمةكبار

الراوياسمبذكرفيهايصرحالتيالرواياتإلاالزهريمنئقبتلفلا،أخبرهقن

بالرواية.أخبرهالذي

الزهري)مرسلات:قالهـ(:161234)المدينيبنعلي!الإمام3!!

في،)الموقظةكتابهفيقالهـ(:748)673-الذقبيالدينشمسالإمام-4

ينوأؤقى.اتحنمراسيل:عندهمالمراسيلأؤقى)ومن:الحديثمصطلحجمفم

..الزهريمراسيل:ذلك

غالمتف!نومنقطعات؟مغضلاقيهؤلاءمراسيلتعذونالمحفقينوغالحب

إسنابهمنأسقطأنهبفزي!يهفالظن،صحابيعنكبير،تابعيئعنهؤلاءروايالب

الرعي.دار:الاشرزايد،إبرايمعمرد:تحقيق32(،1/8)المجروحين(1)

36(.59/)5دمقتاهـبخ2()
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()1(.اثنين

الثافيالباب

قذتكؤنلأناكاثغضل؟الرفيري)قزالي!يلالنبلاء":أعلام"سيركتابهفيوقال

غنجمئذهكانؤتؤ،ققطالفخابنآسقطانايهتظنآنت!وغؤلآائتاني،مئاشقط

ؤضلإ()2(.غنغجرؤتمالأوضخه،ضخابب

بأحكامالمودود"تحفةكتابهفيقالهـ(:75)196-االقيمابنالإممام-5

تصلحلا؟المراسيلأضغفجمنعندهمالزهري)فمراسيلالمولود":

للاحتجا!()3(.

الأحاديث"سلسلةكتابهفيأهـ(42-.)1332الألبانيالشيخقال-6

)هذا:الأحاديثأحدفي6"190:رقم،الأمةفيالسئوأثرهاوالموضوعةالضعيفة

عنرواياتهأكثرصغير،تابعيف!نه،إعضالهأوإياهالزهريلإرسال؟ضعيفإسناد

الشافعي:قال..منقطع"فهذا:عقبهالبيهقيقالولهذا؟بالواسطةالصحابة

1،:200/،"التلخيصفيالحافظوقالحخة".يكونلاعندناالمنقطعوالحديث

الألباني.الشيخكلامانتهى"(.ضعيفةمراسيلهوالزهري9

:الزهرييفمهابابقعقمالكالإماوطريق:الثانيالمطلب

غنعزؤة،غنلثحقاب،ائننغنن،يلبف)غن":الرزاقعبدأمصنففيجاء

غدة،أبوالافتاحعبد:تحقيق،بيروت-الإسلاميةالثاثردارالناشر:4(،.)صالموقظة)1(

هـ.ا504الأللى/:الطبعة

933(.)5/النبلاءأعلامسير)2!

.(017)صالمولودبأحكامالمودودتحفة)3(
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الكبيربمرضاعفياليهائيبمما!عائث!ةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

كتاالثه،رسول)تاققاتت:..شقئلبئتشفقةقخاءت..حذئقةأرلا"ان:غائشة

يماداؤاجاتثتإلاتتاؤثيشقضل،ؤآناغتن،تذخلؤكانولذ،شاتماآننرى

تزى؟،.

."..زضغابخمشأزصجييما":-أغقمؤاللهتتغتالمحيما-!اققاذ:الرفيريذقا

فكاتتالرتجالي،جمنغلمهاتذخلأنتيرياكاتتلمحيقنغائشةبذلكقأخذت

منغقئقاتذخلانأخئتقن!الزصغنايخيقاؤتتاتتكير،ابيائتةكفثويمأتمتأمر

11.()00الرتجالي

بذلك)قأخذت-:إسناددون-قالالذيهوالزهريأنبذلكقالقر:قلت

أبيائتةكفئويمأتمتأفرقكاتتالزتجالي،منغقئقاتذخلأنئيرياكاتتيقنكائشة

(.الزتجاليمنغقئقاتذخلأنآخئتقن!ئزضغنأيخيقاؤتتاتتكير،

عنعروةعنفروىالكبير،رضاععنشئلالزهريأن"مالك!موطأوفي

كانتوبذلك:السائلمجيئاالزهريقالثم،حذيفةأببمولىسالمقصةعائشة

الخ...تأمرعائشة

بلغنا()2()فيما:الزهريقول"مالك"موطأروايةوفي

.(046)7/الرزاقعبدمصنف(1)

التالية:الطبعاتفيئثتاللفظهذا)2(

الأعلىالمجلسالناشر:627(،:رقم،91ه)صالحنبنمحمدبروايةمالكالإماممرطأ

اهـ-414/الرابعة:الطبعة،اللطفعبدالرهابعبد:تحقيقمصر،-الإصلاميةللئشون
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الثافيالباب

"،الزهري"بلاغاتالحديثعلماءعنديسمىتقغتا""لمحيما:الزهريوقول

الرواياتتلكوهي؟الحديثعلماءعندمعلومةمشهورةمسألةالزهريفبلاكات

فقضدرهابها؟أخبرهالذياسمالزهريفيهاتذكرلاالتي)ائمنقطعة(ائمزشتة

.مجهول

اتضحوقد33(،)صهذاكتابنافيتوضيحيةبأمثلةتفصيلآذلكذكرناوقد

تقغنا("فيماالزهريقوليحذفونكانواالزهريعنالرواةبعضأنالأمثلةتلكمن

إدراجبذلكفيتمخفظهم؟وسوءهـاتقانهمضئطهملقلةأوالاختصاربابمن

الخطأ.بطريقالحديثمتنفيتفسهالزهريكلامصهادخال

،العبارةهذهيقوللا-كثيرةأحيانفي-!نتفسهالزهريأنهناكاتضحبل

ذكرهالذيائفزسلوكلامه،متصلبإسنادبدأهالذيالحديثقتن:تينتفصلولا

والأخيرالأولالكلامأنالسامعيتوفمأنذلكعنفينتجإسناد؟بغيرذلكبعد

.الكلامبدايةفيالمذكورالمتصلبالإشادالحديثمتنمنكله

33(،)صهذاكتابنافيتوضيحيةبأمثلةتفصيلآذلكتوضيحشتقوقد

م.4991

-عوادلارد.:تحق!يق(،9174:)رقمالزهريمصعبأبيبروايةمالكالإمامموطأ

.م8991هـ-1841/الثالثة:الطجة،الرسالةمؤسسة:طبعة،خليلمحمود

مؤسسة:طبعة،الأعظميمصطفىمحمدتحاقهت:2247(،)رقم:مالكالإمامموطأ

.م4002هـ-ا524/الأولى:الطبعة،سلطانبنزايد
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الكبيربمرضاعفياليهائ!ي!بمماس!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

لأهميته.؟الكريمالقارئقفئراجعه

فتح9كتابهفيرجبابنالدينزينالحافظقولمنهناكنقلناهماذلكومن

يذليجثم،الحديثتزويكثيزاكانالزهري)فإن":البخاريصحيحشرحالباري

()1(.وكلامهزأيهمنوبعضها،قزاسيلتغضهاأشياء،فيه

سالمقصةفيهذهروايتنافيأيضاحدثقدرجبابنالحافظقالهالذيوهذا

حيثبلغنا!"فيما:الزهريقولون3الطرقبعضفيزؤيتحيث،حذيفةأبيمولي

بذلك!قآخذتعبارةقرأتماالفقهاءبعضأنذلكعنفتتج؟العبارةهذهحدقت

الحديث،قتنمنأنهاتؤفمداالرتجاليجمنغقيقاتذخلانتيرياكاتت!يضنغائشة

الروايةفأصبحت(؟عائثةعنعروةعن)الزهري:هكذامتصلب!سنادقزوتةوأنها

غائشة(.كنغزؤةغن)الرفيرقيالإسناد:بهذاكلهاكانها

علماءيسميهلذلك،الحديثقتنفيالزهريلكلامإذراجفيهلأنخطأ؟وهذا

.!"فذزج:الحديث

أئمةآلىبأنبينهخفظتعالىاللهأنتؤلاالوفمهذانفسفيسنقعوكنا

كلامتفصلالذيالتامبلفظهاالروايةؤيزؤونالحقلتكثفواالثقاتالحديث

الامامروايةفيشقالآخر،ك!اعنمنهماكلؤيقئزالحديثقتنعنالزهري

صنيعوفيجزئج،ابنروايةفيس!يأقيوكما،مالكالإماموروايةراشدبنمعمر

راقؤئهبنإسحاقالإمامصنعهماوكذلك،الزهريروايةفيحنبلبنأحمدالإمام

ذلك.تفصيلوسياتي،الزهريروايةمع

.(21)8/رجبلابنالبخاريصحيحشرحالباريفتح(1)
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الثانيالباب

نأيؤكدوهو،الزهرييفمهابابقعقنجزيحابقالإماورطريق:الفالثالمطلب

عانشة4عقالزهركل!كلاوفيهوليس،فقطسال!قصةفيهالزهركل!كتاب

عبد"مقمئففيجاءفقداهـ(،)08-.5جزئجابنالإمامطريقوهو

غنعزؤة،أخبزيبقاذ:لثسقاب،ائنأخبزيبقاذ:جزيج،ائن)أخبزتا":الرزاق

الثبى!تتتىكما-الاتقحارمنافزا؟قؤلىؤفؤ-شاتماتتئىحذيقةقيلاان:غائشة

خئىميزاثيما،منؤؤيىثائته،الئاس!دكاةالحاهيئيمافيزجلاتتتىقنؤكانزئذا،

ةاتآةفتمتغتئؤائتمت!نآلئإججمنذأت!طفؤلآتآاهنمآذغوفنم).:اللهأنرذ

فيؤأخققؤلىأب،تايغز!ثلمؤقناصبايهئم،إلىقردوا!،آلذ-ننفىق!خؤئ!ثم

ؤقغقجيتأويؤتذاشاتمانرىكثاإئا،اللهرسولتا:ققاتت،شفقةقخاةتالذيني،

خمشأزصجييما9:!التبيئققاذ،غيفتقا!ييمااللهائرذؤقذفضلآ،ؤيزايبحذيقةأبي

الرضاكيما()1(.منؤتلإقابمئنرتيماؤكانإ،زضغاب

الزهريكلاممنهامحذوف،حذيفةأبيمولىسالمقصةعلىمقتصرةالروايةهذه

،الزهريشهابابنكتابفيالموجودةهياللفظبهذاالروايةوهذه،عائشةعن

الكبير.رضاعبخصوصعائشةعنشيءالزهريكتابفيفليس

قائلآ:فيسأل،الكلامهذايقرأوهوالآنيتعجبالكريمالقارئولعل

؟!ذلكعيفتأينمن

كتابهالزهريأعطاهدهانما،الزهريمنتصممعلمجريجابنأن:والجواب

.(164)7/الرزاقعبدمضئف(1)
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الكبيربمرضاعفيإليهائ!ي!بمماك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

بحيث،الزهريلهآتجازهثم،لنفسهن!خةمنهجزيجابنفكتب"الزهري"كتاب

وأ"أخبرنا"،:بلفظجريجابنعنهفيرويه،الزهريعنيرويهأنلهيجوزأصبح

)1(.ه?
.ناحمعجزيجابنفعلوكذلكإانبانا"،

فيعائشةبمذهبالمتعلقوهو-الروايةمنالثانيالقسمأنلنايتأكدوبذلك

عن)الزهري:المتصلالإسنادبهذاالزهريكتابفيموجوداليس-الكبيررضاع

المتعفقالكلامأنبذلكقثتت،سالمقصةهوفقطالموجودصهان!ا(،عائشةعنعروة

كتابهفيالموجودأفا،متصلإسناد؟ونالزهرييقولهكانكلامهوإن!افكهبعائثة

فقط.سالمبقصةالمتعلقالقسمفهومتصلب!سناد

الحديث:أئمةكبارتصرمجاتبعضلاليكم

أعلام)سيركتابهفيهـ(748)673-الذهبيالدينشمسالإمامقال

الئضايي!،ضاجمب..الحزيمشثخالحا!أ،،الغلأقة،الإقائم..خزئج)ائن:النبلاءأ

..الجفيمئخؤرمنؤكان..بقكةالجفتمذؤنقنؤأؤذ

جريخج،انجن:قالىالكئمت؟ضن!قنآؤذقن:لآبي"فنثاخمذ:بنالتيماغنذقاذ

جريج:ابنقالسعيد:بنيحص)قال:البغداديللخطيب4(0/160)بغدادتاريخفيجاء()1

،.سألتماومنها،قرأتمافمنها،حقيةنافعإليئ)طرح

"(.نافعاخبرني5:والقراءة،سألهممافهو،وافثث""سألت:قالفما:مجصقال

.قرأهممافهذا،نافعأخبرفي5:قاللويع!ني:تلث
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الئافيالباب

.."غرؤتةآبيؤائن

..الآقاتيما،كتمت:جزيجائنيكت!تن!ميدكتاقاذ:شييد،بنتختىغن

.."اليهتابمنغئاروقيقاكل!ثقةجزئج"ائنقجير:بنتختىغن

قهؤ"خذثييأ،قاذ:ق!داضدوقا،جزئجائنكانقاذ:شجئد،بنتخبىغن

..ةءا!زقهؤ،"يبخبنأاؤأ،ياانتةتا":ذقاادقهإ،شماع

شغد،بنقيسىؤخققهما:ؤتجاهد،غالاء،الضخاتيما:تغذالحزيمشيخكانؤقذ

..التالسغئاؤخمل،الجفتمقدؤن،جزئجائنلإقاقيماباتقزدثئم،جزيجؤائن

ؤأتجازةكتبتا،جرءاأغالانيإثماالرفيري،منأشقغلم.جزيج)1(:ائنؤقاذ

لي()2(.

؟الزهريروايلأمعحنبلبقحمدأالإماوصنحماذا:الرابعالمطلب

علمفيغصرهص!امامالئ!مثةأفلإمامهوهـ(24-ا)164حنبلبنأحمدالإمام

ومسلم.البخاري:الإمامينشيخوهووجمقله)3(،الحديث

357(.)5/التهعديلواص!!فيكماالرازيززعةأبوالإمامأيضاعنهتقله(1)

326-337(.)6/النبلاءأعلامسير)2(

11/178-البلاء،أعلام"سيركتابهفيمر(748)673-الذهيالدينشمسالإمامقال)3(

الآثقيماأخذ..ضذفاالإضلآيمؤشيخخقا،ا!قائمفؤاللهغند؟لوختتلبن)أخمذ602،:

خديخث.(ل!ألصتخقطأبوك:ززغةأبوقيقاذأخمذ:بنالتيماغنذقاذ..الآكلآيم

.الآئؤاتغقييماقآخذت،ذاكزته:قاذ؟يكئدليؤقا:تهقميل
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الكبير!رضاعفياليهالبمماك!عاثشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

الزهريكلامحذفلكنهراشد؟بنمعمررواية"ائم!تد"فيأحمدالإمامذكر

أحمدالإمامواقتصركأى،بعائشةالمتعلقالكلاموهو،متصلإسنادلهليسالذي

متصل.إسنادلهالذيالحديثمتنعل

لكن"،الرزاقعبد"مصنففيكاملةبقسميهاموجودةراشدبنمعمرفرواية

القسموحذفمعمر،عنالرزاقعبدروايةمنفقطالأولالقسمأخذأحمدالإمام

)1(.عائشةعنالزهريبكلامالمتعلقوهو؟الثاني

قغقز،خذثتا،الززاقيغئذ)خذثتاهـ(:42ا-164)حنبلبنأحمدالإمامفقال

،!التبيإلىشقئلبئتشفقةتجاءت:قاتتغايشة،غن،عزؤةغن،الرفيريغنن

آذعوهتم)جمتاباأثرذقذاللهفإنحذثقة،قيبييذغىكانشاتماإنققاتت:

شاقاأآزضجيققاذ:ضئيي،قثنرليفيؤتخنفضل،ؤآناغلي،تذخلقكانلآتآجمتم!

غقييما،()2(.ئحزمي

ؤايلاثز،المكزز،دلكلىتغذونؤكائوا،اللهغندأييجمليمشقيمافيضجيخةجكاتةققد؟

..ديكؤتخؤفز،ؤقاالتابجيئ،ؤقتؤى

ضذق.:كففمالئاصققاذخذثتا،56قاذ:إداشائا،بتغذادزأيت؟الايخجىليقاذ:المزفققاذ

..خثتلبنأخماقاذ:هؤ؟ؤقن:قفت

..خالقييقنأبالي!خدي!ث،غلىخئتلبنأخمذؤاققنيإذاالتايذ:غفزوؤقاذ

المقيما(.ؤفيالحديثيز(ضا،الأفيغطتمأخمذكان،:الذهبيهوالقائلأففث

.(954)7/الرزاقعبدمصنف(1)

228(.)6/أحمدم!د)2(
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الثانيالباب

الرزاقعبدبروايةتغقمكانأحمدالإمامأنغيضتوكيف:سائليسألوقد

عبديكونأنالمحتملمنأليس؟عائشةعنالزهريكلامفيهاوالتيمعمرعن

الرواية؟منفقطالأولبالشقأحمدالإمامأخبرالرزاق

وهو،المائتينقبلالرزاقعبد)آليئنا:حنبلبنأحمدالإمامقال:فالجواب

()1(.السماعضعيففهو،بصرهذهبمابعدمنهسمعوقنالبصر،صحيح

)النار:هريرةأبيحديثالرزاقعبد)حدثأئضا:حنبلبنأحمدالإماموقال

عنهكتبواالذينوهؤلاءالؤخه،غلكتبهكتبناوإنماجبار"،"البئرهو:إنماجبارلما،

قلقن()2(.،أغضىوهوإليهذهبواإنماومائتينيي!تشتة

:الأثرمقاليلي:ماحنبلبنأحمدالإمامعنالأثرمبكرأبوحكىوقد

هذامنليس،باطلهذا:فقالجبارأ،النار9حديثعنيسألاللهعبدأبا)سمعت

:قال.شبويهبنأحمدحدثني:فلت؟الرزاقعبدعنبهيخدثومن:قالثمشيء.

عنهأسندواوقد،كتبهفيهووليسقلقته،يقفنكانغمي،مابعدسمعواهؤلاء

غميئ()3(.تغذقائقفنهاكان،كئبهفيليستأحاديث

،الرزاقعبدكتابفيالتيمعمربروايةتغلمأحمدالإمامأنيؤكدهذا:قلت

عاثشة؟عنالزهريكلاممنهافخذفمعمر،عنالرزاقعبدعنالروايةأخذوأنه

العلمة-الكتبدار:الناشرمنصور،خليل:تحقيق(،0161:)رقمالدمثقيزرعةأيىتاريخ(1)

.م6991هـ-ا174الأدلى/:الطبعة،بيروت

.(1012:)رقمأحمدل!مامهانئابنسؤالات2()

.(57/)18الكمالتهذيب)3(
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صالكبير!رضاعفيإليهائبمماك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

،الزهريمنمزشلكلامفهذا،متصلإسنادلهوليسالحديثمتنمنليسىلأنه

بيانه.سبقكماالحديثأئمةعندجذاضعيفةالزهريومراشل

الزهريما؟روايةمعزا!ىنهبقإسنخاقالإماكلصنعماذا:الخامسالمطلب

رواية"ائف!تد،كتابهفيذكرهـ(-238ا)61زاقؤئه)1(بنإشخاقالإمام

1/358-1النبلاء،أعلام"سيركتابهفيهـ(748)673-الذهبيالدينشمسالإمامقال)1(

..الحفافيشئذ،اتمنرقيشيخالكب!يز،الإقائمفؤ..زاقؤئهبن)إشخاق:1376

..بضذيهؤاتمغيرباتمنرقيأفلإينخاقشاد:الذاريىلمخقدأبوقاذ

ئنألإضخاقثلققاذ:زافؤني،بنإشخاقكنؤشئل،اللهغد(باضمغث:ختتلقاذ

إتائم.جمئذتاإضخاقغئة؟!

تطنرا.الذتالىلإضخاقلآأعيردثقاذ:أيضا،أخمذالإقامؤغني

..تأئؤن،ثقةالآيفيما،أخذزافؤفيانجن:الشتاثيئقاذ

ؤجمفيربجفطهبرلأقزواالتابيين،فيإضخاقكانتؤؤالله:خزيختةائنالآيقهإتائمؤقاذ

ؤيخقهيما..

قزأقائئمجفطيما،ينخدئبأل!عرأخذإضخاقغتياانلى..ا!قاث:ذاؤذأبوقاذ

خزفا..تقضقؤلآخزفا،زاذكماغق!ا،

بنإضخاقجفأززغةلآبيدكزثتفؤذ:الزافيئخاييم؟لاشيغث:ضققةبنأخمذؤقاذ

.إضخاقينأخقأزئيئقا:ززغة؟لوققاذ،افؤثهز

الجفط.ينرفيققاتغالغق!ينؤشلآتيه،إتقانيينؤالغخحث:خاييمأبوقاذئتم
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الثافيالباب

الكلاموهو،متصلإسنادلهليسالذيالزهريكلامحذفلكنهراشد؟بنمعمر

لهالذيالحديثمتنعلىزاقؤئهبنإشخاقالإمامواقتصرفىى،بعائشةالمتعلق

متصل.إسناد

أنبأناالززاقي،غئا)أخبزتا"ائم!تد":فيزاقؤئهبنإشحاقالإممامفقال

إلىشقيلبتتشفقةتجاءتقاتت:غائشة،غنعزؤة،غنالرفيرفي،غننقغقر،

قغة،ؤيأويخذيقة،لأببئذغىشاتماإنالثه،رسولتا:ققالت!،اللهرسول

تآاهثميخآذغوفئم):اللهقاذؤقذ،ضئتيقئنرليفيؤتخنفضلا،قيىايب؟غليقتذخل

1(.()غقييما،تخرمي"أزعجييما:ققاذ،الآتةلا5:لأحزابا"!آلل!جمنذاق!طهؤ

قفبيما.طهيرغنالتفييزاملىإثه":خايبملآيماققفت

القي!ييىأشاييدضب!منؤآهؤنأشقلائمتذ؟الآخاديخقضنطق!نأغخسث،ؤقذاقاذ:

..ؤألقاطقا

بنتإشخاقختن،بنأخمذقؤليكلىأقتت:خاييملآبففثشققة:بنأخمذقاذ

ني؟فؤاز

..تيرالزصقذيننمثلغفيرلآؤذفبرفيآعقملآ:فقال

أثفيمامنالمقيما،فيزأشاالثقيئيى،لىإقائا-جقظيماقغ-كانقذ،:الذهيهوالقانلأففث

.(لاخيقابا

عدد.:تحقيق،المنورةالمدينة-الإيانمكتبةالناشر:2(،05)2/زاخؤفيبنإشخاقمسند()1

.م1991مى-1241/الأولى:الطبعة،البلوشيالغفور
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الكبيربمرضاعفياليهاني!بمماع!عائث!ةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

لخلاصة:ا

قد.3()صهذاكتابنافيالحديثيةالمقدمةفيالمذكورةائمذزجمعرفةطرق

.هذهروايتنافيتوفرت

علمفي(،ائموقظةكتابهفيهـ(748)673-الذهبيالدينشمسالإمامقال

يبينلابائمئن،متصلةالرواةبعضمنتقعألفاظهي:)ائفذزج:الحديثمصطلح

ياقطبأنراو،لفطمنأنهاعلىدليلؤيدذ،الحديثصفبمنأنهاإلاللسامع

هذا()1(.منهذاتفصلبعباقىالطرقبعفيىمنالحديث

كتابهفيهـ(852-)773الغ!قلانيححرابنالدينشهابالحافظوقال

قولمنالمدرجيكون)قد:الحديثعلومفي،الصلاحابنكتابعلىالنكتة

..بعدهمنأوالتابعيأوالصحابي

بتفصيلالرواةبعضيمرحأن:الئالث..:وجوهمنذلكمعرفةإلىوالطريق

..قاثلهإلىالكلاميضيفبأنفيهالمرفوعالمتنعنفيهالمدرج

وتتقوى،المدرجةللروايةكقضلةروايةتأتيأنممذزتجا:كؤنهمعرفةإلىوالطرق

الجملتيئ()2(.إحدىعلىمقتعزاالرواةبعضيرويهبأنالمفصلةالرواية

)توجيهكتابهفيهـ(ا338-1)268الدمشقيالجزائريطاهرالشيخوقال

.(45-35ص)انئوقظة(1)

المدينة،الإسلاميةبالجامعةالعلميالبحثعادة836(،)2/الصلاحابنكتابعلىالنكت)2(

.م8491هـ-ا404/الأولى:الطبعة،السعوديةالعربيةالمملكة،المنورة
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الثانيالباب011

..عليهيدلماؤجدإذاإلابالإدراجالحكميسوغ)ولا:لأثر"اأصولإلىالنظر

ويتقؤى،لقائلهبإضافتهوذلك؟بالفصلالرواةبعضتصريحذلك:ومن

الأضل()1(.علىالرواةبعضباقتصار

راقؤئه-بنص!اسحاقحنبلبنوأحمدجزئجابن-الأئمةاقتصروقدقلت:

القسموحذفوا،حذيفةأبيمولىسالمقصةوهوالزهريروايةمنالأولالقسمعلى

.مجهولقضذرهالذيائمزشلالزهريبكلامالمتعلقالثاني

أنهفظهر،الزهريإلىالثانيالقسمبإضافة-ومعمرمالك-الثقاترواهكما

)2(.مجهولقضذرهالذيائفزشل؟الزهريكلاممنهوبلالحديثمتنمنليس

4(.1/11)الأثرأصولإلىالنظرتوجيه(1)

:الزهريروايةتضيفعلىاعزاضاتبثلاثةائفعاندالجاهليعترضوقد)2(

الأول:الاعتراض

إ(.الزهريروايةئضغفتنمالألبانيالشيخالكن؟الجاهليقولأن

ويصيب.ئحطئإنسانهوفإنمامعصوفا،ليسالألبانيالثيخان:والجواب

الأحاديث"سلسلةفيتفسهعنالألبانيالثيخقوللكمننقلأنذلكبيانفيويكفي

الأحاديث:أحدعلىكلامهعد"5791:رقم،الضعيفة

فيالحديثفآؤزدثالبقةهذهعنغففثكنثوقد..الحارثبنالعلاه)جمفئه

فليضيربذلكعلىؤقففمنلها،أتئثهأنذونهناممانجحوهناكوخرخته،619:"الصحيحة

.،862:ةالبقرأ!(ناخطااأؤثي!يتآإنتآصلئؤالآزئتا)كقيئه
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الكبيربمرضاعفيإليهائيبمماع!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاع

!كتراض!كتانلاا

إ(.الزهريروايةيضعفتئمحجرابنالحافظالكن:الجاهليقولأن

كفهفالجفمؤيصب،يخطئإنسانهوف!ن!امعصوتا،ليسحجرابنالحافظأن:والجواب

عنهاتغلملاأخرىأشياءعنهوتييبأشياءتغلم)نسانكللان!اواحد،إنسانعنديجتمعتئم

شيئا.

قصةحديثبخصوصحجرابنالحافظمعحصلمالكمننقلأنذلكبيانفيويكفي

يلي:فيماذلكوبيان،وقاصألببنسعدمرض

بعضك!مينأذرجما)وأما،:الروحابنعلى)النكتكتابهفيحجرابنالحافظقال

مرضهقصةفي!هوقاصاببنصعدحديثقمة:الصحابةكلامفيتغدهمتنأوالتابعين

الله!رسولتةتزفيخؤتةبنشغذانتائقاتيهن:وفيه،الوصيةفي!النبيواستث!ذانبمكة

،.بقكةتاتان

انتهىالخبر(.فياذرج،الزهريكلامين،آخرهإلى..لهيرثي5:قولهف!ن

فيإذراجهتموأنه،الزهريكلاممنهذابأنتجرمقدحجرابنالحافظنجدهنا:قلث

الخطأ.بطريقالحديث

لرحالباري"فتحكتابهفي"البخارياصحيحلرححجرابنالحافظقامحينلكن

فيالطيايييئداؤذأبو)ؤأقاذ،:65912رقمالحديثشرحكديقولنجدههالبخاريصحيح

(.الرفيقيئؤ،إتخ..تة)تزييانقائلأنالرفيرقيغنشغدبنإنجزاهيمغنافييث!ذايىؤايته

الزنرفيأقؤل:يقولنجده27425"،رقمالحديثالىحجرابنالحافظؤضلحينلكن

ففت.،الزفيرفيقؤلينئذزجئؤ5:ؤغنرهالمحؤفيقيانجنقاؤ..،إتخ..تةايرري:يىؤاتتهو
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ق!تةالرفيركب؟عنشغدبنإئزاهيمغنالطتاي!يئدأوذأببرؤاتةفيؤقغماإلىاشتتدواؤكآنهئم

كنإشقاجميل،بنفوضىغن،:"الذغؤاتلى،البخاريأالمضئفجمئدؤقغليهندلك،قضل

!..الهرسولتةزثىشغد:قاذخؤتة،بنيتغدانتايساليهنآيخرهيشغد:بنإئزاهيم

إتخأ.

حجر.ابنالحافظكلامانتهى.بإذزاجيما(الجرمتئتييقلآ،ؤضلهفيضيريحققذا

"صححدشرحهبدايةوفي،الصلاحابنعلى"النكتكتابهفيحجرابنالحافظ:قلت

حديث5001منأكثربعدلكن،للزهريهوالكلامهذاأنعندهالمتقرركان،البخاري

!ه!وقاصأبيبنسعدكلاممنذلكبأنتصريحفيهاالتيالبخاريروايةإلىائئتهوجدناه

.سنواتجمذةفياالبخاريصحيح9شرحقدحجرابنالحافظانالمعلومومن

الثالث:الاعتراض

الكبير؟ارضاعفيعالةعنالزهريروايةتضجفإلىسبقكالذيقن:الجاهليقولأن

الإمام؟ومسلمالخاريالإمامينوشخالحديثأئمةإمامذلكإلىسبقني:والجواب

الرابعالمطلبينفيذلكتئصيلتموقدراقؤيه،بنإسحاقالإماموكذلك،حنبلبنأحمد

.(201)صالثالثالمطلبأيضاوانظر(،401،701)صالمبحثهذامنوالخامس

فيالحديثمصطلحعلمفيذكرناهاالتيالمقدمةفاقرأ،عنادكواستمرذلكيقنعكلمف!ن

قديكونانئشزطلاضغفهأوحديثبمحةائخكم)عند:بعنوان44()صهذاكتابنا

(.السابقونالحديثعلماءعليهتكلم
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الكبيربمرضاعفيإليهالبمماهـك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلأ

العاشرالمبحث

الكبيربرفما!أفزقعانشةأنلزهريما-!الفقهاءبعضثؤف!سبببيان

وغيرمئهمةبروايةبدأالؤفمهذاأنالصحيحةالأدلةمجموعمنيظهرالذي

لترضعه؟كلثومأمإلىأرسلتهكأووعائشةأن،الخطاببنعمربنسالمعنممقصلة

خزج.؟ونعائشةعلىليدخلمحارمها،منليكون

أمرتعائشةأن:الزهريعنمعمر،)عن":الرزاقعبد"مصنففيجاءفقد

"،
يدخلتكنفلم،قيضتثم،رضعاتخمسفأرضعتهسايما،تزضعأنكلثومام

()1(.عائشةعلىسالم

الواقعة؟هذهزمنئدركلمالزهريلأن؟منقطعإسنادهافرسلة؟روايةوهذه

الزهريأخبرالذيمنندريلافنحن،بقليلقبلهأوعائشةموتبعدولدإنمالأنه

الواقعة.بهذه

بنسالمأنفتؤقمهكذا،الروايةإليهوصلتالزهريأنهوهنايهمناالذي

لزضعه.كلثومأمإلىعائشةأرسلتهحينكبيزاكانالخطاببنعمربناللهعبد

بذيك)قأخذتسابفا:ناثناهاالتيروايتهفيالزهريقاللماذايئسروهذا

أبائتةكفثويمائمتأمرقكاتتالزتجالي،منغقيقاتذخلأدنتيريدكاتثييمنغائشة

الرتجالي(.منغقيقاتذخلأنأخئثقن!يزضغنأيخيقاؤتتاتتكير،

.(946)7/الرزاقعبدممنف(1)
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إليهوصلتسالمروايةأنهوالزهريفيهوقعالذيالخطأالوفمذلكوسبب

ففضلة.غيرمبهمة

مأأختهاإلىاللهعبدبنسالمأرسلتإن!اعائشةأنهوثتتالذيالواقعلكن

رض!يغا.طفلاسالمكانحينكلثوم

بناللهغئدبنشالمأن:تالمحع)غن:صحبحب!سناد"مالك"موطأفيثتتفقد

آبيبئقكئثويمأماخيقاتزضعإلىؤهؤبيماآزشقتاثمؤجميينأتمكائشةأنأختزةعقز

غتن.تذخلخثىزضغالبغشزأزضجييما:ققاتث،الضديتيتكير

غينتزضغييققئم؟قيضتثئم،زضغاسبث!ثكفثويمأئمقآزضغئييشالمم!قاذ

1(.()غائشةغلىاذخلاكنققئم؟زضغاقيثلآث

:قال،جريجابن)أخبرنا:صحيحب!سناد!الرزاقعبد"مصنففيأيضاوثتت

بهأرسلت!النبيزوجعائشةأنخذثهالثهعبدبنسالمأنيخدثنافغاسمعت

كبر،إذاعليهايتيج،رضعاتعشرلترضعهبكر؟أبيابنةكلثومامأختهاإلى

عليها()2(.تيجسالمتكنققئم،قيرضتثم،مراتثلاثفارضعته

نأكلثومأمأمرتإن!اعائشةأنفيصريحانصحيحانإسنادانفهذانقلت:

الزهريتؤهمهماخطأبذلكفظهررضيغا،طفلآكانحيناللهعبدبنسالمترضع

كبير.رجلوهولترضعهكلثومأمإلىاللهعبدبنسالمارسلتعائثةأنمن

بروايةمالكالإمامموطأ623(،:رقم،491)صالحنبنمحمدبروايةمالكالإمامموطأ(1)

.(5174:)رتمالزهريمصعبأ!

.(946)7/الرزاقعبدمصنف2()
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الكبيربمرضاعفياليهائي!بممايىكطعائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

نأبعدسالمبإرضاعتامرتئمفلماذاالكبير،بإرضاعتأمركىخماعائشةكانتلو

منتمكنهعدمسببأليسكبر؟حينعليهاالدخولمنسالميتمكنلملماذاكبر؟

كانتف!ذارضيغا؟طفلاكانحينالمحرماتالرضعاتيتملمأنههوعليهاالدخول

منليتمكنكبرأنبعدسالمبإرضاعتأمرلمفلماذاجائرا،الكبيررضاعترىعائشة

!!عليها؟الدخول

وضوح-توضحالتيالصحيحةالأسانيدذاتالصريحةالألفاظهيهذه

تراهكانتولاالكبيرب!رضاعتأمرتئمعائثمةأن-النهاروسطفيالشمس

مشروغا.

غيرمبهمةوصلتهحينهذهسالمروايةمنقهمهفيماالزهريخطأبذلكفتأكد

فقضلة.

رضيع4طفلوهوكلثورأ!أختهامقسالريرفعأنعائشةأرادقاولماة

خمرلمقاتحزلمأالزضاغةقال:أنه!اللهرسولكنمملمأ)صحيحفيثتت

")1(.ائو،ذث

)2(.اثولاذ؟ظمنتخرمقالمخزم!الزضاغة:بلفظ"البخاري"صحيحوفي

ويصبحلهاابتاسيصبحبكرأبيبنتكلثومأثممناللهعبدبنسالمفبرضاع

.(4441:رقمحديث،26801/)مسلمصحي!ت(1)

2(.305:رقمحديث،2369/)البخاريصجع2()
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خالته.هـنحابكرأبيبنتعائشةفتصبحتماقا،ؤتذتهالذيكابنهالهاقخزقا

عنأخذتهالذيالكئيرالجفمهذاالتابعينإلىتنقلأنتريدكأنحاعائشةوكانت

فسيدخلمحارمها،منالخطاببنعمربناللهعبدبنسالمكانفلو!ى،الثهرسول

المسلمين.عمومإلىوينقلهعنهاالجفمهذاويأخذخزجدونإليها

كأكا:عائشةترجمةفي!الصحابةتمييزفيالإصابة1كتابهفيحجرابنالحافظقال

الأكابر!الثهرسولأصحابمشيخة"رأيت:مسروقعنالضحىابو)قال

وأعلمالناسأفقهعائشة"كانت:رباحأبيبنعطاءوقال".الفرائضعنيسألونها

عنهفسالناأمرعليناأشكلأما:أبيهعنموسىأبيبنبردةأبووقال....أالناس

جميعجملمإلىعاثشةجملمخمعلو9:افىهرياوقالجمفما!.فيهعندهاوجدناإلاعارصمة

انتهى(()1(.أفضلعائشةجمفملكانالنساء؟جميعوجملمالمؤمنينامهات

:الزهريفيهؤفعالذيتقسهالخطأ.يقعالبرعبدابقالإما!

الفقهاء.منبعدهجاءمنبعضخطأعليهتزتبهذاالزهريوخطأ

فيلما"التمهيدكتابهفييقولهـ(463-)368البرعبدابنالإمامهوفها

عليه)والذي:عائشةعنالزهرياية9رذكرأنبعدوالأسانيد(المعانيمنالموطا

تأمرفكانت..عائشةمذهبوهوبها،والتحريمالكبيررضاعةالحديثهذاجاء

وصنعتعليها،يدخلأنأحبتمنيرضعنأنأخيهاوبناتكلثومأمأختها

رضاعه؟تتمفلم،فأرضعتهكلثومأموأمرتعمر،بناللهعبدبنبسالمذلكعائشة

.(18)8/الصحابةتمييزفيالإصابة(1)
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الكبيربمرضاعفياليهائعيبمماك!عائثةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

انتهىعليها()1(.يدخلفلم

أرسلتعائشةأن-الخطأبطريق-تؤفموقدالبرعبدابنالإمامأيضاهوها

فيهؤقعالذيتفسهالخطأإنهكبير،وهولترضعهكلثومأمإلىاللهعبدبنسالم

!!الزهري

بىلمحا:عانشةمذهبحقيقلأأذركواققها،

زوقي)ؤقذ":القرآن"احكامكتابهفيهـ(037-03)5الجصاصبكرأبوقال

غئازؤىقاؤهؤآخز،ؤخهغل-ائكبيرزضاعفيقذفتاةالدي-غايثتةخديث

ناتكيرأبببنالرخمنيغئدبئتتأمركاتتغايشةأنأبييما:غنائقاليميمبنالزخمنن

رتجالا()2(.ضازواإداغتيقاتذخفواختىالضثتانئزصعغ

"بدائعالفقهيةموسوعتهفيهـ(587)المتوفىالكاسانيالدينعلاءوقال

لاة؟قاتتائهاغئقاروقيقإته".كأحا.غائشةغضل)ؤاقا":الشرائعترتيبفيالصنائع

غئدايخيقابئتتأفزكاتتأئه!ؤزوقي.،ؤالذتمالفختمألتتقاإلأالرضاعمنيحزئم

إداغقثقاتذخلواختىالضثتان؟تزصعغأن-عنهمااللهرضي-تكيرأبيبنالرخمنن

انتهى30(()لاتجاليزواضا

نفسهاهيلأنهاوذلكالكبير؟رضاعمشروعيةعائشةترىأنيمكنلاتقلت

256(.)8/والأصانيدالمعافيمنالمرطأفيلماالتمهيد(1)

.(2411/)الاقرآنأحكام2()

6(.4/)الراثعترتيبفيالح!ناثعبدائع)3(
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عنعائشةعن!مسلمإصحيحفيثتتالذيالصحيحالحديثزؤتالتي

:قالأنه!راللهر!عول

()1(.ائقخاغهمنالزضاغةقإت!االزضاغيما؟منإخؤيمن)ائنهزن

أشكللما"المفهمكتابهفيهـ(656-)578القرطبيالعباسأبوالإمامقال

قاعدةتقعيد!منهوهذاائقخاعة!منالزضاعة))إن!ا":مسلمكتابتلخيصمن

عنفيهتغييالذيالزمانفيهيإن!االتحريمفيالمعتبرةالزضاعةبانتصزح؟كلية

قاربهما()2(.وماائخؤثينفيتكونإن!اوذلك،الطعام

.(5541:)رقممسلمصحيح(1)

.(4188/)م!لمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم)2(

http://kotob.has.it



الكبيربمرضاعفياليهانيبمماك!عائثةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

عشرالحاديالمبحث

نقظفيهاليىمسل!""صعئفيالرواياقأنبياق

الكبيربرضا!ثأفركانتعانشةأنفيصريح

تفاصيلهامذكوركئرمخقلة،منهماوكل!،مسلم"صحيحفيروايتانتوجد

يلي:فيماذلكوبيان

الأولى4الرواية

ائغلآلمغقيلثتذخلإتةيغائشة:شققةائم)قاتت":مسلم!صحيحفيجاء

كلي.تذخلأناجثقاالديالأيقع

تا:قاتتحذئقةابيافزآةإنأشؤ!؟!اللهرسولفيتاثأقا:كائشةققاتت

ققاذشيئء.متاحذيخقةابيتقسيؤفيزجل،ؤهؤغليتذخلشاتماإنالثه،رسول

"()1(.غقيلثتذخلختى!أزصجييما؟:!الثهرسول

عنهما-الثهرضي-سلمةوأمعائشةبينحصلالذيأنعلىسوتالنتفق:قلت

فالغلامحالها؟تفاصيلتغقملامغتنةواقعةيعنيغين،وواقعةحالحكايةهو

كانحينكلثوملأمعائثةأرسلتههلندريلاعائشةعلىيدخلكانالذيالأيفع

وجاوزكبرأنبعدأرسلتهائم؟اللهعبدبنسالممعفعلتكمالترضعهرضيغاطفلا

.(1453:)رقمملهصحيح()1
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ويتفقبلبها،الاستدلاليجوزلاالغئنواقعةأنعلىالعلماءاتفاقذكرناوقد

تغقملامخققة،فهي،احتمالاتجمذةتختمللأنهاالعقلاء؟جمغذلكعلى

صحيحادليلانجدلمهمابهاالاستدلالوعدمالتوقفهوفحكمهاتفاصيلها؟

.(48صهذا،كتابنافيذلكتفصيل)انظرالفعلهذافيهاوقعالتيالحالةيوضح

-الإخيماذإتيقاتطزقإداالأخؤالي)ؤقايغ:الشافعيالإمامقؤلذلكومن

الإشيذ،ل()1(.تهاؤشقطالإخمالي،ثؤبك!اقا

عينئعلمولممخصوصةأحوالعلىالواقعة)الأفعال:الشيرازيالإماموقال

واقغافعلهيكونأنيحتملولا..؟العمومفيهايدعىلاف!نهعليهاوقعالتيالحال

ودعوى.وقعالحالينأيعلىيعلمحتىفيهالتوقففيجب.الحالينإحدىعلىإلا

غيىمنهماواحدبهوالمرادشيئينتناولإذااللفظبمنزلةوصار،لمحالفيهالعموم

كذلك.بمرادليسعمامنهماالمراديتبينحتىبهالاحتجاجلهيجوزلاف!نهمغتن؟

هاهنا()2(.

؟العمومدعوىفيهايصحفلاالأفعال)وأماالسمعافي:المظفرأبوالإماموقال

تعرفلموإنبها،الحكماختصالصفةتلكعرفتف!ذا،واحدةصفةعلىتقعلأنها

مخقلآ()3(.صار

2(.56/)7المخاخنهاية(1)

336(.)1/اللمعثرح)2(

.(1/017)الأدلةقواطع)3(
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الكبيربمرضاعفيإليهائي!بممابه!عائثةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

القصةاحتملتص!اذا..وجوهاتحتملعينواقعة)فهو:القيمابنالإماموقال

)9(.(بدليلإلاالاحتمالاتأحدبوقوعيجزملموهذا؟وهذاهذا

ولاوجوها..يحتملوهذا..عينواقعة)فهيأيضا:القيمابنالإماموقال

أحاديثتركإلىسيلفلا..التعيينعلىالوجوههذهمنبواحدالجزمإلىسبيل

()2(.المحتملبهذاالمستفيضةالصريحةالصحيحةالنهي

آخردليلمنغيفناإذاإلابها،الاستدلاليصحلاالفعلمجردفحكاية:قلت

الفعلهذافيهاوقعالتيالحالةخارجي

اللهرضي-سلمةوأمعائشةبينحدثالذيإن:نقولأنائمختملقالن

يلي:عنهما-هوما

بينائقخزيتةلتحقيقإلالهدفلاالإرضاعجوازسالمقصةمنرأتعاثة

؟ون-تكبرأنبعد-ائمزضعةعلىالراضعدخولليجوزوالراضع؟ائمزضعة

ائقخزمئةتحقيقبقصدالإرضاعهوالواقعةهذهمنعائشةاستفادتهفالذي،مشقة

فذهبت!،الثهرسولأحاديثعنهاليتلقىعليهاالكبيردخولمنالحرجلرفع

حرجدونيكبرحينعليهاليدخلالصغير؟سالمب!رضاعكلثومأمأختهاتأمر

.د:تحقيق،القاهرة-المدنيمطبعةالناشر:34(،ا)صالشرعيةالسياسةفيالحكمةالطرق()1

.غازيحملمحمد

شعيب:تحقيق،الجوزيةقيمابنبكرأببنمحمد:تأليفالمعاد،زاد934(،/)2المعادزاد)2(

.م8691،الإصلايةالمنارمكتبة،صالةادش!ةموثر:،الأرنؤوطالقادروعبدالأرنؤوط
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الثافيالباب122

.!اللهرسولعنعندهاالذيالجلمعنهاويأخذ،شرعي

لهذاالمباحاتدائرةسيضيقؤتذتهالتيغيىامرأةمنالصغيرإرضاعلكن

وعماتهاوأخواتهاائمزصعةببناتالتزوجعليهسيحرمحيثتكبر،أنبعدالصغير

الخ...وخالاتها

حينالطفللهذاالمباحاتدائرةسئضئق-هذهبفعلتها-عائشةأننرىوهكذا

تكبر.

امرأةؤتذتهطفلإرضاعإلىالمرأةتضطرطارئةظروفتخذثأحياتانعم،

الصغارالأطفالمنعددإرضاعالمرأةتتعمدأنلكن،طارئةحالاتفهذه،اخرى

!كسلمةأمتفسلهت!تيىحلمالذيهوهذا:ائقخزجمتةوبينهمبينهاتتحققلكي

مطلقة-امرأةيتزوجالذيالمخللنكاح-ماؤخهمن-يثئمبهفهذايبدو؟فيما

بانوذلك،الأوللزوجهاالمرأةهذهإباحةبقصدإلالهدفلا-طلقاتثلاث

تعالى:قالكما،الأولزوجهايتزوجهاأن-حينئذ-لهافيجوزيطلقهاثميتزوجها

ختاخقلآطلغقاق!ن)وجل:عزقالثم9122،:البقرة9!تيتانيآلقق)

لآية.ا!023:البقرة"!آلئ!ضذوذيعيتاأنطئآإنتجغآ!راأنغقتتآ

ف!نهاطلقها،ثموترتيبتخطيطذونتمإنآخررجلمنالمطلقةهذهفزواج

.الأولزوجهاإلىالرجوعلهايجوز

وجل.عزالثهشرععلىتحايللأنه؟باطلفهو،وترتيببتخطيطتمإنلكن

دونتتحققالمحرميةفإنطارئةلظروفتمإذاالإرضاعأنراتسلمةأمفكأن

تفسلهت!ترحتثمفهذا:المحرميةتحقيقبقصدالإرضاعامراةتتعمدأنأما،كراهة
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الكبيربمرضاعفيإليهائيبمماف!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

الق!قك.هذاسلوكعدمهوالأؤلىأنترىكأنها،سلمةأم

ثتتالذي!اللهرسولحديثروتالتيتفسهاهيعائثةأنجيذاوئنتذكر

:-للبخاريواللفظ-"مسلموإصحيح"البخاريصحيح9في

ائضخاغيما".جمنالزضاغة"ق!!ما

ب!رضاعأمرتعائشةأنأيضاتحتملالرواية:نقوللاولماذا:سائلسألفإن

كبير؟وهوالغلامهذا

قاطعين:بجوابينالسؤالهذاعنويجاب

:الأولالجواب

بواحدالجرميمكنفلا،احتمالاتعدةتحتملالواقعةبأنتعترفبذلكأنك

،احتمالاتعدةتحتمللأنهابها؟الاستدلاليسقطوبذلك،الاحتمالاتهذهمن

لأنهابها؟الاستدلاليصحلاالعينواقعةأنوهوالعلماء؟عليهاتفقالذيهووهذا

منها.بواحدالجزميمكنولااحتمالاتعدةتحتمل

.(48صهذا؟كتابنافيالقاعدةهذه)انظر

الثاني:الجواب

قدالصحيحةالأدلةلأنفاسد؟احتمالهوأنتذكرتهالذيالاحتمالهذاأن

صحته.عدمعلىدئت

الكبير،رضاعمشروعيةعدمترىأنهايفيدعائشةعنثبتالذيلأنوذلك

في8(ه)صهذاكتابنافيتفصيلآ؟كرهماسبقصحيحانحديثانذلكفيثتتوقد
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الثانيالباب12

بعدمقولهاهوعائشةعنوصخثتتالذيأن"بيانبعنوانالساديس""المبحث

الكبيرأ.رضاعمشروعية

الثانية:الروايلأ

شاير)؟بى:تقولىكاتت!الثبيزؤقيشقضةاتمأن!مسلمإصحيحفيجاء

نرىقاؤالله:يغائشةؤقفنالرضاغيما،بيفكأخذاغقثهنيذيخفنآن!التبيأزؤاج

تهلإ؟اخدغقئتابذايخلهؤقماخاضمة؟ي!ا!!اللهرسولأزخضقارخضةإلاقذا

زائيتا()1(.ؤلاالزضاغيما،

سائرقولإلافيهافليسكأ!ا،عائثةقالتهب!اتصريحفيهاليسالروايةهذه

مولىسالمقصةبأنلعائشةمنهنتنبيهعنعبارةالقولوهذافقط،المؤمنينأمهات

به.خاصةرخصةكانتحذيفةأبي

التنبيه؟هذاتففنجعلئفنحتىعائشةقالتهالذيما:الآنوالسؤال

تفاصيلنغقملالأنناحال؟وحكايةعينواقعةهذهأنعلىنتفقنحنالآن

يمكنالذيفال!ثيء،خذثالذيتقديرفيالاحتمالاتتدخلوبذلك،حدثالذي

المقبولة.الاحتمالاتهذهفيسيدخل-التنبيهلهذامنايي!تامبززايكونأن

النالي:ائفبزروالبكم

فيهجاءالذي"مسلمصحيح9فيالذيالحديث6(ه)صهذاكتابنافيذكرنا

الكبير-رضاعفيحذيفةأبيمولىسالمبقصةالقاسمحذثهتمامقئكةأبائنأن

.(1454:)رقممسلمصحيح()1
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الكبيربمرضاعفيإليهان!يمبمماك!!عاثثةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

!!كاملعاملمدةوكتقهاهذهسالمبقصةالناسئخذثأنخاف

ثتموزهئتا،بيما،اخدثلا-مئقاقيريتاأؤ-شتة)ققكثت:مقيكةأبيائنقاذ

تغا.خذئتهقاخلإيثاخذثتييتقذتا:ققفت،ائقايختقيت

أختزئيييما(.غائشةأنغنيقخدثه"قاذ:.قأختزتهلمهؤ؟قماقاذ:

ه!الزبيرابنزمنفيالحرموكؤذنمكةقاجصي،الفقيهالثقةهوكقئكةأبيوائن

الثهرسولأصحابوسطالهجريالأولالقرنفيعاش!،اللهرسولصاحب

ص!.

القصة؟بهذهالناسإخبارمنفقئكةابيائنخافلماذا:الآنوالسؤال

الكبيررضاعمشروعيةاستمراريتوهمواأنالناسيسمعهحينخشيلقد

تنقلبفبذلكللمزضعة،ابئاالكبيرويصيربهتتحققائقخزميةأنويتوهموا

عظيمة،مفاسدذلكعلىفيزتب؟محرماتإلىوالمباحاتمباحاتإلىالمحرمات

قتخزمجمئمهون3لبنهازوجهاالزوجةتسقيبأن؟الأسرةتفكيكالمفاسدتلكومن

وأخالتها،ابنأوخالهاابنمنيترؤجهاحماتهمنبتدبيرذلكيكونوقد،عليه

)1(.ومعلوممشاهدهوكماابنتهازوجوبينبينهاوضغائنعداءبسبب

العلماءكبارهيثةمنوهو-اهـ(42-ا)1347العثمينصالحبنمحمدالعلامةالىقال()1

لاالحاتجة)مطقق":13/436المشقنع،زادعلىالممتع)الرحفي-السعوديةال!-بيةبالمملكة

لزوجهايومكلتأقالمرأةوكانت،عظيمةمفسدةفيهلكانبهذاقلنالولأنناالبم؟رضاعيبيح

ضعيفبهذافالقولمثكلة،وهذهلها،ولذاصارالخاصاليومصارهـاذاثديها،-تبحليب

هـ.ا284-الأولى:الطبة،السعودية-الجوزيابندار:الناشر(.يصحلاثونظ:اهأثزا

http://kotob.has.it



الثانيالباب12

بمايخبزنولمالقصةهذهكتفن-أيضا-المؤمنينأمهاتأنهويظهروالذي

خشيمماالمؤمنينأمهاتخشيت،للناسالقصةهذهتحكيعائشةؤتجذنققماأحذا،

رخضةإلأقذاتزىقا"ؤاللهوالتحذير:التنبيههذاإلىق!ازغن،مليكةأبيابنمنه

ضة".خاي!ا!!الثهرسولأزخضقا

صلأ:ارز

الذيلأن؟الصحيحةالأدلةمعيتناسبالذيهوذكرناهالذيالتفسيرهذا

ذلكفيثتتوقدالكبير،رضاعمشروعيةعدمترىأنهايفيدعائثةعنثبت

"المبحثفي8()صههذاكتابنافيتفصيلآبكرهماس!بقصحيحانحديثان

مشروعيةبعدمقولهاهوعائشةعنوصخثتتالذيأنإبيانبعنوان(السادس

الكبيرإ.رضاع
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بمالكبيررضاعفيإليهائبممام!اعاثشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

غ!ثئرالئانيالمبحث

الكبيربرفماس!أفزتعائشةأنعلىالعلماءإجمالحاذغىفقكد!ببياق

يأالكبير،رضاعمشروعيةهوعائشةمذهبأنعلىإجماعوجودزاعمزغم

.بالرضاعابنهاأصبحلأنهوالراضع؟ائمزضعةبينتتحققائقخرجمئةفإنتمإنأنه

فيشديذااضطراتايجدالفقهاءلكتبائمتتبعلأنوذلك؟كاذبالزغموهذا

كبارمنثلاثةتصريحاتبنقليقينتاوضوخاذلكويتضحكأنحا،عائثةمذغبتحديد

الفقهاءة

كل:الجممابكربوأ-ا

نأويقولالكبير،رضاعبمشروعيةالقولعائشةعنتميالجصاصبكرأبو

عبدبنسالمروايةفيسابقاأثبتناهكماالصغارالأطفالفيهوإنماعنهاروقيالذي

عمر.ابنالله

غلىتذذقا!الئبيئغنغائشةزؤث)ؤقذالقر7ن":"أحكامكتابهفيقالفقد

:!ققاذ..غقئقادخل!الثهرسولآنكائشةغن..يحزملاالكيييىزضاغان

حكمتكونأنيوجبققذا.ائضخاغيما!جمنالزضاغةق!ئ!اإخؤانكن؟قنانظزن9

ؤتكتفيتجؤغتا،ييقاالفتنت!سذالييائحالؤهيئالصغير،خاليغلىققضوزاالزضاع

..بيمايخذاثيمافي

بنالفثمثغنيزؤىلثيئ!إلأالكيييىبزضاعقاذاثفققاءمنأخذاتغتمولا
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الثانيالباب12

قاؤهؤ،يحرملااناغلىتاذقاغايشةغنروقيقذلانه"؟شاذقؤلؤهؤ..شغد

قاالزضاعجمنايحزلمقاتت:كائشةغنالشغثاءابيغنالحكيمغنالمححاجزؤى

غايشةخديثروقيؤقذ.الكبيرفيالزضاعكؤنتئفيؤقذا..!ؤالذتمالفختم؟نتت

ائقاليميمبنالزخمننغئدزؤىقاؤهؤآخز،ؤخيماغلىالكبييرزضاعفيقذفتاةالدي

ختىالصئتان؟تزصغأنتكيرآبببنالزخمننغئدبئتتأمركاتتغائشةأنأبييما:غن

لا.جايىزواضاداإغقيقاتذخفوا

زضاغأنغلىالإئقاققخضلالكبير،زضاغأؤتجحتقنقؤليشذوذثتتق!دا

انتهى1(0مخريم()كئنالكبييى

اول!ادففي

انهايرىفهوالكبير،رضاعبمشروعيةالقولعلىاستمرارهاعائثةعنتئفي

مشروعيته.بعدمصرختوأنهاالقولهذاعنتراجعت

عقة)ؤأفا(:الشرائعترتيبفيالصنائع)بدائعالفقهيةموسوعتهفيقالفقد

خاليفيتكونقاقآقاالضغير،خاليفيتكونقاائمخزئمقالزضاغ:ائفخزيمالرضاع

انه"ك!غائشةغنزوقيقاإلأفوالضحخات!ؤكافيماانعقماءغافهجمتذيحرلمقلآالكتر

..خميغاؤاليهتيرالضغيرفييحرلم

أئهاغئقاروقيق!ئه"رجوجمقا؟غلىتاذقاكئقاروقيققذفىروكائشةغقلؤأقا

(.ؤالذتمالفختمائتتقاإلأالزضاعمنيحزئملاا:قاتت

.(2411/)القرآنأحكام(1)
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الكبيربمرضاعفيإليهائيبمماجمصك!عائشةبراءة-الإسلامفيللكبيررضاعلا

عنهما-اللهرضي-تكيرأبيبنالزخمننغئدأيخيقابئتتأمركاتتأتهاؤروقي

انتهى1(0لا()ليتجاضارواإداغقيقاتذخلواخئىالضئتانتزصعغان

تيمية:ابقالإماور-3

بقصدكانإذاالرضاعأنهوبىعاعائشةمذهبأنيرىتيميةابنالإمام

هوفهذا،الفطامقبلالرضيعللطفليكونالذيهوشزغاائمغتبزفإن،التغذية

أماائقخزجمئة،بهوتتحققلفمزععة،ابتاالطفلبهيصبحالذيالمشروعالرضاع

فلا.الكبير

التغذية.قصدبغيركانإذاإلاالشرعجهةمنمغتبزايكونفلاالكبيررضاعأما

منفرضع،والعطشالجوععليهواشتد،والطعامالماءمنهتفذرجلآأنلويعني

منمغتبرايكونلا-عائشةمذهبفي-الرضاعهذافإن؟التغذيةبقصدامرأته

كبير.رضاعأنهمنالرغمغلىائقخزجميةبهتتحققفلاالرع،جهة

غئة!زؤت)غايشةلما:الفتاوى"مجموعفيتيميةابنالإماميقولذلكوفي

تغدتة.أؤزضاغةتفصذآنتقائقزقزأتتيهئقاائضخاغإإ.من!الرضماغةقاذ:

إزضاعهؤؤقذا،ائفالايمقئلكانقاإلأيحزئملمه""التغذيةالثايب3ائضقضوكانققتى

.التاشكافيما

يجوزلاقاينخاتجهيجوزؤقذمخزيم،داتجغل!إلىاخييبئإنقتحوزالأؤلىؤأقا

6(./4)الرائعترتيبفيالصنائعبدانع(1)
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انتهى1(0قا()ش!

الثافيالباب

الخلاصة:

بكرأبوهؤلاءومنقط،الكبيربرضاعتقلتئمعائشةأنقزرقنالفقهاءمن

.الجصاص

هذاعنتراجعتئمالكبيربرضاعقالتعائشةأنرأىقنالفقهاءومن

الكاساني.الدينعلاءهؤلاءومن،القول

بقصدالرضاعكانإذاالكبيربرضاعتفلتئمعائشةأنرأىقنالفقهاءومن

تيمية.ابنالإمامرأيوهو،التغذية

تنمعائشةانوهو،الأولالقولهوالصحيحةالأدلةعليهدئتالذيلكن

كتابنافيالسادسالمبحثفيتفصيلآالأدلةهذهذيهزتوقدقط،الكبيربرضاعتفل

:عنوانتحت8()صههذا

الكبر،.رضاعمشروعيةبعدمقولهاهوعاثشةعنوصخثتتالذيأن"بيان

ضيفةباسانيدوالئغفقالصريحةالصحيحةالأدلةهذهإهاليصحفلا

الغلامكروايةصريحةوغيرلمختملةبألفاظالئغفقأووعطاء،الزهريكروايتي

الأيفع.

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر

6(.340/)الفتاوىمجمرع(1)
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الأولىالكذبة

الثالثالباب

عن"أسئلةبرنامجهمن21(الدقيقةأ:17)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

الثدياستخدام:فمعناه""أرضعيهلها:قالفلما،دقيقةلغةالعربية)اللغة":الإيمان

"أزضعيه(أقا"اشقيه".لها:لقالإناءأوكوبمنيقصدكانفلو،الثديوتقم

الخبيث.الكذابكلامانتهى"(.الثدي"تفم:حزمابنقالكمافمعناها

تفسهالمعنىهذاأنالخبيثالكذابلهذاوقضحهتعالىالثهيخذلانجمنإن:قلت

لغةفي""الرضاعمعنىبيانفياللغةأئمةكبارذكرهقد"اشميهدالسانهعلىجاءالذي

.العرب

اهـ(:07-)001أحمدبنالخليلاللغةلإمامالعبنا9كتابفيجاءفقد

1(.()شقته:أفي!أفه))أزضغته

هـ(:458-)893ييذهابناللغةلإمام"المخصص!كتابفيوجاء-2

()2(.اللبنشيرت:الصبى)زضغ

78(.)صهذاكتابنافيالتصريحاتمنالكثيرنقلناوقد

:حزمابنبالإعامالجاهلهذااحتجاجوأما

قاطعة:أجوبةبثلاثةفسادهفيظهر

027(.)1/العين)1(

الناشر:!ييذه(،)ابنإسماعيلبنعليالحسناب:تأليف16(،)15/اللغةفيالمخصص)2(

ايأولى.الطبعة،بولاق-ايأميريةالمطبة
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بمائفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخشىالم!يسأكاذيبكشف

4الأولالجواب

العربلغةأئمةبل،العربلغةأئمةمنليسحزمابنأنالجاهلهذاقفتغقم

عنهمنقلناالذيناللغةأئمةمنوغيرهمايميذهابنالحسنوأبوأحمدبنالخليلهم

اللبن.طفلهاالأمتسقيوأن،اللبنشربعلىأيضايطلقالرضاعان

اللغة.فيإمامالشافعيالإمامبأنحزمابنشهدوقد

إمامة)أما(:الأحكامأصولفيالإحكام9كتابهفيحزمابنالإمامفقال

انتهى()1(0بذلكمعترفونفنحنوالذيناللغةفيالثهرحمهالشافعي

ئغةفيب!مامتهحزمابنلهاعزفالذي-الفزفيائقكيالشافعيهووها

فيبضبهقامتأوليشربهللطفلاعطتهثملبنهاحلبتلوالأمبأنيقرح-العرب

"."رضعةئسمىف!نهقمه

يميئلمكانت)ؤتؤإ:"الأمكتابهفيهـ(402ا-5)0الشافعيالإمامقال

ثلآثاأوقزتئنضبيئقأوجزة،الفنذلكقفطغكثيرلتنلهاقخيحتزضغابخمش

..ؤاجذةزضغةلاإتكونؤلاؤاجد؟لتن؟تة؟يحرملم،زضغاقيخمشئيئمحتى

)دازضقةلمخ!بقز؟فكلقز؟،تغذقزةالممبيئبيماقأزصغلتنمنهاحي!تاذا

انتهىانيذاء()2(0مثلقهؤ؟تينقطعزضغنننكلبينكان

..ائتقاكان،ضبيئقأوجزةقاتتئتمخاجمتةزضغةمئقاخقت)تؤأيضا:وقال

32(.9)7/الأحكامأصولفيالإحكام(1)

.3(5/4)الأم(2)
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الثالثالباب13

الأتكنلمثلآثة،أؤقزتيرضبيئجمئاأوجزثتمقفرقكثيرلتنافزأ؟منحيمتؤتؤ

انتهى1(0()ؤاجذةزضغة

نأون3قمهوسطفياللبنضمتإذاالطفلبأنيصرحالشافعيفالإمام:قلت

جذاصريحوهذا"،"رضعةهذهوتسمىرضع،قدبذلكيكونفإنه،الثدييلتقم

قوله:في

انتهى(.تينقطعزضغتئننكلبين..الضبيئبيماقأزصمغثتنمنهاحيمت)إدا

)انظراللغةأئمةكبارمنالشافعيبأنالعلمأهلتصريحاتدكزناأنشتقوقد

8(.صاكتابنا:فيذلكتفصيل

ا!ىاب!تان

كانهـان!ا،الثديبالتقامتكنلمسالمرضاعانعلىاتفقواقدالجلمأفلأن

الإماميوتدأنقئلمنذلكعلىالعلمأهلاتفقلقدإناء،أوكوبمناللبنبشرب

.حزدابن

كيفحزمابنالإماميتعلمأنقئلالإجماعهذانقلقنالعلماهلكبارومن

يضلي؟

ابنالإمامؤلدبينماهـ،368عامويدالذيالبرعبدابنالإمامايإجاعهذانقل

ي!ئابلغحتىوأحكامهاالصلاة!قهتغيرفلاحزمابنوطلهـ)2(،384سنةحزم

.333(2/)لأما(1)

هـ.ا174/الثانية:الطبعة،الرصالةمؤسسة:الناشر35(،341-9)3/الحديثعلماءطقات2()
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برائفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخ!ييسالم!يسأكاذيبكشف

عاقا(!!)26شتةؤجمثيرين

كيفأدريلاوأناالسنهذاإلىبلغتإني9:نفسهعنحزمابنالإماملال

)1(لما.الصلواتمنصلاةأجبر

لمذاهبالجامع"الاستذكاركتابهفيهـ(463)368-البرعبدابنالإمامقال

وشسقاه،اللبنلهيحلب-عطاءذكركما-الكبيررضاع)هكذاالأمصار":فقهاء

أهلعندينبغيلاذلكلأنفلا؟-بالطفلتصنعكما-ثديهاالمرأةتلقمهأنوأما

لمدهانالمرأةلبنمنالرضيعالغلاميثربهبماالتحريمعلىالعلماءآخمعوقد.العلم

ثديها()2(.منيمصه

المعانيمنالموطأفيلما)التمهيدكتابهفيأيضاالبرعبدابنالإماموقال

نأوأفاوشعقاه،اللبنلهيحلب-ذكركما-الكبيرإرضاع)هكذا،:والأسانيد

العلماء.جماعةعندتجللاذلكلأنفلا؟-بالطفلتصنعكما-ثديهاالمراةتلقمه

المرأةلبنمنالرضيعالغلاميشربهبماالتحريمعلىالأمصارفقهاءآخمعوقد

ثديها()3(.منيمصهلملان

"صيركتابهفيالذهبيالدينشصىالإمامذكرهامعه،حصلتثابتةطريفةقصةذلكوفي)1(

هـ".626-574الأدباء،امعجمفيالحمويياقوتالدينوشهاب18/991،1النبلاء،أعلام

ثاتة.صحيحةقصةوهي

.(552)6/الأمصارفقهاءلمذاهبالجامعالاست!ذكار2()

2(.57)8/والأصانيدالمعافيمنالموطأفيلماالتمهيد)3(
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4وأخيرا

الثالثالباب

)آختزتا":الكبرى"الطبقاتكتابهفيهـ(ا-.23)68سعدابنالإمامقمال

تخلس!"كانقاذ:أبييما،غنالرفيري،أيخيبناللهغئدبنلمخفاخذثتاعضز،بنلمخفا

تذخلتغذؤكاناتلايم،حمةتؤيم،كلشالم!قتشزئازضغيما،قذزإتاءأؤمئ!غ!في

انتهىشقئل()1(0بئحقي!فقةاللهرسولجمنرخضةخاير،ؤهيئغقيقا

نأإلايغلآحدثالذيهوالروايةهذهفيذكرماأنمنالرغموعلىقلت:

متصلا.ليسإسنادهاأنمنها:،لأسباب؟الروايةهذهعلىليساعتمادنا

شربعلىئطلقالعربئغةفي،"الرضاعأنمنثتتالذيعلىاعتمادنالهانما

بالفم.الثديالتقامفيينحصرولاأيضا،اللبن

الثالث:الجواب

لأهلوالمخالفةالشذوذكثيركانالأندلسيالظاهريحزمابنالإمامأن

أقوالهبعضفيوالمنطقبالفلسفةالأئراكبرحزمابنالإمامتاشترفقد،التخصص

الكتابمنالقطعيةالأدلةعليهدلتالذيالمبينالحقعنالبعدكلبعيدةهيالتي

وأقواله.رأيهمعبخذرالتعامليوجبمما،المسلمينعلماءوإجماعوالسنة

البرعبدابن:كالأئمة؟الإسلاموأئمةالعلماءكبارمنخمعذلكعلىتتهوقد

عبدابنوالحافظكثيروابنوالذهبيالقيموابنتيميةوابنالعربيبنبكروأبو

وغيرهم.الهادي

271(.)8/الكبرىالطبقات(1)
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برائفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخيي!رالمئيسأكاذيبكشف

فمانهحزم،ابنالإمامعنهموشذما،مسألةفيقولعلىالمسلمينعلماءاتفقفإذا

مغتبر.غيرمفضلحينئلإفخلافهحينئذ،يغتدبمخالفتةلا

حزمابنأخطاءمنبالتحذير-الإسلاميالتاريخطوال-العلمأهلقاموقد

:التحذيراتهذهمنبعضالكموننقل،وشذوذاتهتلك

الجامع"الاستذكاركتابهفيهـ(463-)368البرعبدابنالإمامقال-ا

المسائل:إحدىفيحزمابنمخالفةعنقالالأقطاراوعلماءالأمصارفقهاءلمذاهب

والاعتبار،النظرطريقعنالظاهريهذافخالف..المسلمينجماعةعنفيها)شذ

فييصحبدليلذلكمنإليهذهبفيمايأتولمالأمصار،علماءجماعةعنوشذ

()1(.العقول

في"الصفدية،كتابهفيهـ()661-728تيميةبنالدينتقيالإمامقال-2

()2(.بالإجماعق!بوقشاذحزمابن)ويخلآف:المسائلإحدى

فيحزمابنقولعنداالفتاوىمجموع9فيتيميةابنالدينتقيالإماموقال

أغتالقجمنتقغهقنغقييماؤأنكزةاخد،إتييمات!بقالمشاذقؤلى)هؤ:المساثلإحدى

يهااختخالييؤخخئةائقؤذ.قذائثيئؤال!ئهائكتابؤئضوصيىانغقما"

قاييذ"()3(.

(1/87)رلاصذكاا(1)

هـ-ا124،شادرمحمد:تحقيئ،ضيالرا-لفضيلةادار:شرالنا،(1/891)يةلصفدا(2)

.م0002

593(.)4/القاوىمجموع)3(
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أعلام"سيرفيهـ(748)673-الذهبيالدينشمسالإمامقال-3

ؤته..فنؤنحامل-اللهزجما-خريماثنكان:حتانبنقزؤانأبو)قاذالنبلاء":

انتهىبالشذوذ(.ؤجميت..غق!من!يقالمجللمهكثئزةكتب

الزتجاليفيتقوئه"يماكثيرفيأؤاالفةالآ:حزمابنعنالذهبيالإمامقالثم

قئآله،قاغير!نيبخطييماؤاقطعؤالفروع،الأضؤليفيالتث!غيماؤاتتايلؤالعلل،

انتهى1(.()ؤللف!يمينؤاثشامخةالعفؤتاؤازجوأضفلا،ؤ!،أكفره!ؤثيهن

إحدىفيالمعاد،"زادفيكتابهفيهـ(75ا-196)القيمابنالإماموقال-4

()2(.الناسعنحزمابنبهتقزدفاسدق!قك)وهذا:المسائل

مائضخح)الزخل:حزمابنعنااالفروسيةكتابهفيالقيمابنالإمماموتمال

()3(.تأملهلمنكئبهفيتينوهذاضغفه،علىالحديثأهلأخمع

الإمامعنهـ(474-07)5الهاديعبدابنالدبنشمسالحافظوقال-5

اختياراتله..حزمبنمحمد)أبوإ:الحديثعلماء"طبقاتموسوعتهفيحزمابن

الكلامفيالوهمكثيروهوخطأ،بهانفردماوجميع،والفروعالأصولفيبهاانفرد

..الرواةأحوالوعلى،وتضعيفهالحديثتصحيحعلى

،المصدوقعنثتتماترذوتارة..اللغويمعناهغيرعلىاللفظيحملفتارة

2(.20-184/)18النبلاءأعلامسبر(1)

.(2462/)المعادزاد(2)

الطبة:،حسنثهور:تحتميق،السعودية-،ندل!ادار:الاشر(،642)صالفروصة)3(

.م3991هـ-ا414الأللى/

http://kotob.has.it



برائفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخ!يميسالم!يسأكاذيبكشف

إجماعيخالفوقزة..الصفاتلفظإطلاقفيصحتهعلىالمتفقالحديثكزدة

وجل()1(.عزالثهعلىالأسماءبعضإطلاقفيالمسلمين

:خيراوأ

قال-عمرنافيالظاهرية-شيخالظاهريعقيلابنأنالأفاضلأحدلينقل

الله-رحمهما-حزموابن)داودأ:ا450/جعام،ألفخلالحزم!ابنكتابهفي

(.الفغويالح!يفقدان

وابنالظاهريداودأبي:مذهبهافلفيالظاهريعقيلابنرأيهوهذا:قلت

!الظاهريحزم

هـ.ا174الئانية/.طالرصالة،مؤصسةالنا!ثر:5!(،ا934-)3/الحديثعلماءطبقات(1)
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الثانيةالكذبة

الثالثالباب

عن"أسئلةبرنامجهمن31(الدقيقةا:17)الحلقةفيالكذابالقسيسقام

ال!تةومتيهرالمهديعبدالدكتوربينمواجهةمنفيديومقطعبعرضداالإيمان

قصةحديثأنالمهديعبدكتابمنيقرأعساكروكانعساكر،الفتاحعبدالنبوية

الأفة.منبعنايةومدروسصحيححذيفةأبمولىسالم

بأشيرهاالأفةوأن..عامةالحالةهذهإن:يقول)إنه:الكذابالقسيسفالثم

الخبيث.الكذابكلامانتهىبها(.وتعملتؤمن

يأفيهيجدفلن،المذكورةالحلقةمنالمقطعهذاالكريمالقارئراجعإذا:قلث

ويوهمهمالمشاهدينيخدعأنالكذابأراددهانما،الخبيثالكذابهذازعمهمماشيء

المسلمينصورةتشويههوذلكمنوقصده،المسلمينبينمنتشرالكبيررضاعأن

فيثديهابوضعالمرأةتقومحيثالكبير،رضاعطريقعنبينهممنتشرالزنىبأن

!الرجالأفواه

المنتشرةاب-ضيةفضائحهعنالأنظارلمرفمنهمحاولةهوذلكمنهدفهلهانما

كتابنافيذلكتفصيل)انظرالفضائيةوالقنواتوالمجلاتالصحفصفحاتعلى

6(.صهذا:

خاصةحالةكانتإنماهذهسالمقصةأن63()صهذاكتابنافيأثتئناوقد

وأنالكبير،رضاعمشروعيةعدمعلىالتشريعواشقرتتكررولمطارئةلظروف

هذاكتابنافيإثباتهتمكماكوبأوإناءمنالبنلربكانإن!اسالمرضاع

87(.)ص
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بمائفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخيشرالم!يسأكاذيبكشف

)آصلى:قالتح!،الئبيزؤقيشقضةأمغن"مسلم"صحيحفيثتتماذكرناوقد

تزىقاؤالله:..ؤقفنالزضاغه،بيفكأخذاغقئهنلذيخفنأن!التييئآزؤاحشاير

يهد؟أخدغقئتابذايخلهؤقما؟خاضةي!ا!!اللهرسولأزخضقارخضةإلأقذا

زاييتا(.لاؤ،الزضاكة

..ائغقماءؤخماهيرالأزتغيما)الأئضيما،:الفتاوى"مجموعفيتيميةابنالاماموقال

أنهئمفيخل؟بذلكجمئذهئممختفى-حذئقةأبيقؤلىشا!يضيمافيغائث!ةخديث

انتهىالتبئي()1(0تخيرييمقئلتتئؤة

هـ(39)عامالهجريالأولالقرنفيويدالذيأن!بنمالكالإمامهووها

حذيفة:أبيمولىسالمحديثروىأنبعد)ائفؤطأ(كتابهفييقول

تغده()2(.منالناستغقلوقئ!،اللهرسولمنزخصةذلككان)إنا

5(.34/5)الغ!تاوىمجموع(1)

الدولية.الأفكاربيت:الناشر،الرضاعكتاب2(956:رقم4،36)صمالكموطأ)2(
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الثالثةالكذبة

الثالثالباب

عن"أسئلةبرنامجهمن15(الدقمة012:)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

عائشةأنأخههـهعمربناللهعبدبنسالمأننافععن":مالك"موطأ)في(:الإيمان

"أرضعيه:لهاوقالت،الصديقبكرأبيبنتكلثومأمأختهاإلىبهأرسلتالمؤمنينأم

!(.!وتتفذهالموضوعفيماشيةيعني.لماغقيئيدخلحتىرضعاتعشر

إ(.إالأحاديثفيالكلام)هذا:فقالساخزا،الخبيثالكذابضحكثم

الخبيث.الكذابكلاماتهى

صورةلكمأعرضأنالخبيثالقسيسهذاوتزويركذبلفضحيكفي:قلت

خذفقدائمرؤرالقسيسأنباعينكملزوا؟مالكالإمامموطأفيالحديثهذامن

سالمأرسلتإنماعائشةأنالمشاهدينعنليخفي"؟ئزضحإوهو:كلمةالحديثمن

رضيغا!طفلأكانحيناللهعبدابن

إ:مالكموطأ9دطبعتينمنتصويرهاتمصفحاتلهاليكم
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ائفقحؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخ!ي!يسالم!يسأكاذيبكشف

اء

إلتنئنلكلهض4ءتادارالأتام
913ء-39

رؤاشه

أف!!انربرقتببآ

نشرؤنحكتخمنة

لجمىضه!2ترارتزوقاوكزترثا

أثاليألمجز

1لمل!+مرثيمة

ث\3
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الثالثالباب

ؤئؤ؟ازضت+.فيززبئقبثةاتاخبر::فنبعهتىضابغذ

ترنزنججبكفت!كيفينجتكنوم7ملمحفاالى!ضغه-
-??055...-.؟.--..4?

ئلاتكبرصاممارضحتن:ضبمنلافلث.!عضحقفىضنمب

ضنىالىثخلخمنفلغمرابى،شلأمتضرئزيخضيفتغفبرضثنغفىتتب

نرضظب.سرييكغنغكئوم"أذاحلبنفائه

ظنحهضئنبث+".خئتتاذ-،ئضنب؟!رأضزظ-أ؟17

بىفئنجغينرالأفىضانتلا:ئرلمكلق5فنزهقيصبا*فتى

بكب.تافافى!لأالضنره

هـتلعقن.تبذأ"اخذشاق!-ئضضي.ايو؟خزتا-لأ2.7

..ءر...ه.--..5.،:--00--.-4ءص-.ه

استمحريينلمحفصةان:يي!ركه!امباييختسيحصن

فنز.يختفبئةيخبن.مىضئىا!يثبنضنبئمبئصباررفيبضبم

ضضلت.تزضغ.ضنررئزفك-.!تنمذضنمتئرتزنجث

ت!ا.!ثزقغمق

فىه+"8فبكخلىكأطذ:ئضنبه6كوتجزتا-83،1

فاق،نيئرنربئضبثأقأضيز:.!ل!لائن8كبمنجبنتب!زخند

ح!:-."\،ءطه
أ*،،!تس:-.

ططتف+،
.--:ت)8،

؟أخرىطبعةمنتصويرهاتمصفحاتيليوفيما
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ائمقمؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخييسالقئيسأكاذيبكشف

!!صيمب
وقافا؟ابهلأ

لبلرلاطه!ثشو!ألاثلاة

كأ!اهـيزث

ا!ما!لاصاامو1!أ

شةلزلمدتالأئ!يمانيبنأيكئا!داتبأ

ء931-ء39

لثتانالمحتزائحضدبنيةيرؤا

ا!رالبةا!طبة

ضبقوغبق

ليطبصنجشؤلىظعبما

ثةممزترشإفيور.لث

الأنقم!ق!!رلا

،ضلأ:كلهلمحرتا

ئحبوتيكلمحضدالدصوز

،روصط!،ت

ف!ص!جمخ!

لتاهرا

-،9931!ااطا

ثرضع!،محنالمففىسيصأل(فه.متةشلر!يمأخ!لا،مالكي!نا-062

طحممرفإكايلولتسدوعا،غزمسوسة8طرعتللا"الحرلصدكلنما:.كال

ول.

!العاشكلهضال،الزصك6كررصألأنه:ضةين!رلمبمانرنا"مالكأخبرنا-621

المخلا.ك-

!)نالحرلنلىكادما:نرلكادعاسا!أن:زيد!نئرر(خبرنا،عالكثغمرنا-622

.لمحزمفهىواحدةمضةكافت

ين:أضر.اكةمد!طلمافى،صرينناف!اذ1ررنا،طكأخرنا-623

عرارضصه:ضالت5ككرادنتكنومأمأختاورفىفئعوهر*(رطتالمؤن!أمعانة

ظمنرضنتلم،رضماتللاتيكرألىتكلارميغنرشحى"هلى!نلصىرضمات

رضطت.عنرلفىلمكنرملأنأحملعنمحثهةكلادهلممنللميرارللاث!لرحنى
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الرابعةالكذبة

الثالثالباب

عن"أسئلةبرنامجهمن9(الدقيقة012:)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

فيآه،خجقت؟!!أبيضنهاريا.قغقثمماسهلةخخل:التاسع)المشهد":الإيمان

القاسم،وتقيتبه،اخذثلاأعافا(حؤلاققكثت:سهلةقالتأالنسائي"سنن

يمقمي.،تخافيلا.تهابهولابهخذث:فقال

به؟أخدثلاسنةققكثت:تقول)791263رقمحديثأحمد("مسندوفي

الكذابكلامانتهى(.بهأخبرتنيعائث!ةإن:فقالالقاسمتقيتثم(،أخائفةزفتة

الخبيث.

وتدلش.وتزويركذب:تي!عةجرائمثلاثالخبيثالقسيسارتكبلقد:قلت

4الكذبجريمةأما

وهذازفئة(،به؟أخذثلاسنة)ققكثث:قالتالتيهيسهلةأنزعمفلانه

روايةفيصرتحاذلكجاءوقدمليكةابيابنالتابعيهوذلكقالالذيلأنكذب؟

وستأتي.،المشاهدينعنالكذابأخفاهاالتي(مسلم)صحيح

الترولر:جريملأوأما

وليسسهلةلسانعلىالكلاملجعلمنهمحاولةفي؟النصبتحريفقامفلأنه

79263ا::رقمأحمد،"مسندمنالأصليالنصدهاليكم،مليكةأبيابنلسانعلى

غالةأنآختزةمخفدبنائقايغأنممقيكةأبيبنالنهعتيدبناللهغئا)أخبريب

http://kotob.has.it



برائمقؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخ!يحيسالمت!يسأكاذيبكشف

نإ،اللهرسولتا:ققاتت!الئبيئتجاءتغفيروبنشقيلبئتشفقةأنأخبزئه"

..قاذ:الزتجالىتئلغقاتقغؤقذتييتافيقغتا-حذئقةأبيقؤلىي!ا!-شائما

غقثيما".تخرمي"آزضجييما؟

اثقايمتم،تميتثتمزفتة،بيما؟أخدثلاجمثقا-قيريئاأؤ-شتةققكثتقاذ:

غنيقخدثه":قاذقأختزته".هؤ؟قاقاذ:.تغدخذثتاقاخلإيثاخذثتييتقذ:!تقفت

آختزتيييما(.غانشةأن

كلاموليسرخل،كلامهوإنهـاسنة!فمكثت:"قاللفظأنجداوظاهر:قلت

!!تقول9إلىلا!قالبتحريفالكذابالقسيسقاملكن،امرأة

بقصتها؟سهلةخذثالقاسمفهلخديثا،،خذثتييتقذة:للقاسميقولأنهكما

بها؟!وأخبرهسهلةبقصةمليكةأببابنخذثأئم

هذاكتابنافيتفصلأذكرناهقد-للقصةمليكةأبيابنكتمانوسبب

12(.)صه

البشعة4التدليسجريملأوأما

"فضئففيالحديثهذانفسالمشاهدينعنأخقىاثفرؤرالقسش!فلأن

مليكة.أبيابنهو!سنة"مكثتالقائلأنفيصريحلآنه"؟الرزاقعبد

الثهرسول)ققاؤأ:الرزاقعبد"فقحتفمنللحديثالكاملالنصلهاليكم

لا-مئقاقيريتاأؤ-شتةققكثث:فقيكةأبيائنقاذغقيه(،تخزمياأزصجييما؟!:

تغذ،خذثته"قاخديثاخذثتييتقذ:تففثانقايمتم،تميثئتمتة،زختةبيما؟أخذلث
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(1()ييماأختزتييغائةآنغنيبيماخدث:ققاذقأختزته"،هؤ؟ؤقا:قاذ

الثالثالباب

()79263الحديثرقمنفسوفيهاأحمد("مسندمنمصورةصفحاتوإليكم

وتحريفه:بتزويرهالخبيثالكذابقامالذي

!بن

ألأم!

مىلنهجمف

.ص1،2الخشنة

ثيصهمصلمنطفضنغهحمتته

خم!جم!أفزعيا

كأتيز1لمجزء

اغسهـ:

عائسثةصبثعئنض

-!لطيمرص!

ص!!

.(41388:رقم)حديث(954)7/الرزاقعبدمضف(1)
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برائفضؤرة)بالوئائقالكبيررضاعحولالخيميصالق!يسأكاذيبكشف

عفاافهرضعانتمد.....،،...-....................،.....،............154

!م!انجنأحمبزناقاذ:ق!الرممبذخمنا(ىهخدتحي.اللهبذخايهآ-39632

اذئليهةبىنجناللهفدفيفيبذاخبرش:تالةخركبم،ابنخمناتاذ:ورزخه

الئىنجاةتهق!غونجنضلبتخنةأد9(خبرنة:ففةألى"أنجيفخئدرنجنانفيتم

طغرتذنجيأبىنغنا-خذينةأ*ىتؤلىيابم-الى"طيمااللهزئوذيخفتانتنر؟يم

نخرنجىهـأزضيهقاذ:الرنجاذةبغتئمقاوقيم:الزرمنيعدقالثأايرحاي!ئغقا

تقنت-انقابم،تنيثتئمزهبةبهاخذ:لآبقآقر!انؤضةتصكتتقاذ:فتها)1(،

قفةلنمىتخدئةتاذ:ق!نجرئةهئزتاقاذ:بنذهخلئىتاخبفأخلفىة

8،012،.61،17،صملى)محةأخبرتنب.

نج!بم6نجناخؤتاقةث!زرمق،متذخدق!اأ!ىهخدكنيالفههتجذخدءتا-89263

ضاي!أتىحمدشة؟إد1قائةقنالزكهبفرؤ6شبخرتىشتاب!ابخةأجرناتاذ.

نجىزخلآنجىننؤفاق!صلأ8!ابىنجىقتاالأتمآليبنلإنرأةتؤذؤئر

ازكوفغأؤنجلةضزالذأترذخىيزايخهينودبىثانجةاتاشذكا:الجعية

ؤضؤايكغ،ائننينجىت!خرابخنم6باةئغتننئراتنمفإناللهبتد6نطئؤلأتاجمنم

تخاةتالذفيفيوآخت!ؤذأفيتةئنننمننمتتنإلمجغإذنرئوا+،الأحمزاب:1

نزفيضفلبىؤنغبر؟رىوثط!لماقئىىالن!زضولةيا:قالتضلة

زتنمق.خنىأزنجب5خ!تجضتهتذم!عنمؤفيتزاللهثزلزتذئلأه

ء(69171مت!،17164أ!ةالزضنيت)5(قي!ثبهبمزفيفاذ

تنخركجانجنتنالزربمققذخحنا8!ىخدسقيثئههبذخدبم-99263

فنقطا:اخبرشقالة:!بمهانجنورؤخخدنالمزيربنفروانجركاقاذ:كطا،،

انخضد-لوالزضاقةمنقئىقتىقإقنفات.(تجرث،قائةاغالزئبربنفرؤة

-فرزة:بنثائمذتال-خ!تجنجننننن-الر7يني:عهذ!فخننأيورؤختلا:

+2+هف!حفكل(.اا+ه!رممعمل!."(،،).ف!ح)"-(5للندا!بظي)5،

نكاحما-فى8(8)61.البمحممر+*22،323+.-5ا-8."ا-.،2+8

22،.*هن!ح!لركل)ه!(1،.!رفعمطك؟،.)13،

بترويره:الخبيثالقسيسقاورالذكل!للجز،مكبرةصورةوهذه

طث:اولبنم،تبهثأسئمزتجة،احلئتلأبقا!كالزتاقمكتتقاذ:فتبه.)1(،

قائةاننىفغدئةنال:ل!نجرئةهئزنا!ايهةشدخدمةناخبطحدبى

.ا؟802،متلى،517،!اغغةأجرلإ.
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الخامسةالكذبة

الثالثالباب

عن"أسئلةبرنامجهمن6(الدقيقة121:)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

سهلةخجلتفلماذا:أسألكفذغني،الكوبطريقعنالرضاعكان)إذاالإيانإة

يصيرف!اذا؟!لحيةذووأنهكبيربانهواختختالكبيربرضاعةمحمدآقزهاعندما

الخبيث.الكذابكلامانتهىكوب؟!(.منثزئاالأمركانلوذلك

،!النبيسألتص!انما،خجلتكأنحاسهلةأنالحديثلفظفيليسقفت:

كاملا:الحديثلفظهـاليكم

إلىشهننبتتشفقة)تجاةت:قالتكأ!اغايشةغنأمسلمصحيح9فيثتت

ؤهؤشا!؟خوليجمنحذيقةأبيؤخيمافيأزىإفب،اللهرسولتا:ققاتت!،الثبي

قتئ!تمكبير؟!زجلؤهؤأزصعهؤكي!:قاتت!أزعجييما".!:الئبيئفقاذحييفا.

تذزا()1(.شهذقذؤكان..كبيرأزجل7ناغيفت)قذؤقاذ:!،اللهرسول

؟!الكذابالخبيثزعمهالذيهناالخجلفأين

كبير؟(.زجلؤهؤازصعه)كي!!:النبيسألتأنهاهوحدثالذيلهانما

إنمابالرضاعلهاابتافيكونئزضعهالذيأنتغلمأنهاهوسهلةاستفهاموسبب

فيعندهاومستقرثابتفهذا،الرضاعسنيتجاوزلمالذيالصغيرالطفلهو

.(5341:رقمحديث،26701/)صلمصحيح(1)
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برائمضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخيميسالم!يسأكاذيبكشف

.ملإسلاا

كانقإذا،،14:ألقمان!غاقتيفيؤيضمفةر):تعالىقولهجيذاتغقمفهي

؟!البلوغبعدلبنهاشربإذالهاابتاسيكونفكيفغاقئن،ائقضاء!!الامه

هـعما.سهلةاستفهامشبهوهذا
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السادسةالكذبة

الثالثالباب

عن"أسئلةبرنامجهمن8(الدقيقة121:)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

يرانيأننفيتطيبما"والله:لعاثشةالنبيزوجسلمةأمقالتالماذاالإي!ان":

".مسلم"صحيحفي!"؟الرضاعةعناستغنىالذيالغلام

الخبيث.الكذابكلامانتهىإإ.ضذرهالهستكشفيعني)يراهاإ؟معنىما

كىنحاسلمةأمحديثتفظالمشاهدينعنأخفىالخبيثالكذابهذاقلت:

فسيكتشفواالمشاهدينأمامالحديثقرألولأنه؟مباشرةالحديثهذاقبلالذي

وخداعه!وتضليلهكدبه

ذلك:تقولضاسلمةأمجعلالذيالسببببيانأولائمفدولكن

تأإلاآلئئئئوتتذخفوالآةاقئواآلذبف)تإيهانعالى:اللهفال

خمال!ؤزآءينقشئفوفصتتعاشأئئفوفق)ؤ)ذا:تعالىقولهإلىئؤذت!

.(53:الأحزابأ

الآية:معنىليتضح؟المفسرينكبارتصريحاتبعضيليفيمالكمننقل

فيالبيانإجامعتفسيرهفيهـ(22031-4)الطبريجريرابنالإمامقال-ا

تينكهليمنزؤزاءجمن:تاقول!7جماؤزآرينقشئتوهف))أ:القرآنتأويل

بيوصتهن()1(.غقيهنتذخلواؤ،ؤتئتهن،

.3(339/)الطبريتفسير(1)
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برائمضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولائخييسالم!يساكاذيبكشف

(:التنزيلدامعالمتفسيرهفيهـ(015-)436البغويمحمدأبوالإطمقمال-2

آيةفبعدي!ئز،وراءمن:أي!7خماؤزآفىينقشئتوهفقتعاشأتتموهن))ق!إذا

غيرأوكانتمنتقبةجم!صهاللهرسولنساءمنامرأةإلىينظرأنلأحدتكنلمالحجاب

()1(.منتقبة

الوجيزالمحرر9تفسيرهفيهـ(4815-42)عطيةبنمحمدأبوالإمامقال-3

عزفعلىيطلبأنيمكنماجميعفيعام(المتاع)ةالعزيزإ:الكتابتفسيرفي

والدنيا()2(.للدينالمرافقوسائرالمواعينمنوالمجاورةال!كنى

علمفيالمسير"زادتفسيرهفيهـ(795-5)58ائخؤزيابنايإماموتال-4

آلةمنبهؤينتفعبهئستمتعشتئاأي:!قتعاشأثئئوئنقاإذا))التفسير(:

()3(.المنزل

قتعاشأتئئوفق)ق!إذا:تغالى)قاذ:تفسيرهفيكثيرابنالإماموقال-3

كذلك،غقيهن،الذخولغنتهيتكنمؤكماأفي:!7جماؤزآ؟ينقثئفوفف

إلثهن،تئظرقلآمئهنتتاو!ييريدخاتجةقيخدكئمكانؤتؤ،بائكفهإليهنتئظروا

المعرفةدارالثر:دار،الغويمسعودبنالحسينمحمدأب:قأليف(،045)3/اتنزيلمعالم(1)

الرحمن.عبدخالد:خضية!،بروت-

دارالنثر:دارالأندلي،عطيةبنالحقعبدمحمدأيى:تأليف693(،)4/الوجيزالمحرر)2(

الثافي.عدالسلامعبد:تحميئ،الأولى:الطجة،م3991هـ-ا134-لبنان-العلميةالكتب

المكتالثر:دار،الجوزيعمدبنعليبنالرحمنعبد:تأليف415(،)6/الميرزاد)3(

الالثة.:الطبعةهـ،ا404-به.وت-الإصلامي

http://kotob.has.it



15
الثالثالباب

()1(.جخابؤزاءمنإلأخاتجةت!آثنؤلا

ما!:)و"المتاعوالتنوير":التحرير9تفسيرهفيعاشورابنالطاهروقال-6

آؤلىهومابذلكويلحق..ونحوهاالأوانيعاريةمثلبه؟الانتفاعإلىيختاج

مسائلعنعائشةتسألونكانواوقد،القرآنعنأوالذينعنسؤاليفنبالحكم

الدين.

أبوابعلىمرخاةالستوروكانت،البيتبابعلىاثرخىال!ثز:والحجاب

انتهى()2(0جم!صهالنبيبيوت

تفسيرهفيهـ(71.)المتوفىالنسفيالبركاتأبوالدينحافظوقال-7

الحجابآيةنزلت)وتما:الآية!هتفسيرهعند(التأويلوحقائقالتنزيل)مدارك

وراءمننكلمهنأيضانحنأؤالثه،رسوليا:والأقاربوالأبناءالآباءقال

أئتأ9ؤلأإخؤشؤلأأتتآ!هقؤلاةاتآ!هقفئغقهقختاخلاافنزل؟حجاب

.((55:لأحزاب))ا(!يةايضآ!عق!ؤلآيهقاخؤءأنتآؤلأشاخؤ

عائشةستكون-رضيعطفلوهو-عائشةأختأرضعتهالذيفالغلام:قلت

قاخمرلمالرضاغة9-:!مسلم"صحيحفيثتتكما-!لقوله؟الرضاعةمنخالته

")3(.انو،ذةخمرف!

.(605)3/كثيرابنتفير(1)

.م8491،التونةالدارالنايثر:9(،1-209/)2والتنويراتحرير)2(

.(44:14رقم)حديث(5681)2/ملمصحيح)3(
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براثمضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخ!يحيسالق!يسأكاذيبكشف

1(.ائولاد؟1()منتخرمقالمخرماالرضاغة:بلفظ"البخاري"صحيحوفي

الدينمسائلمنمسألةعنبكاعائشةيسألأنالغلامهذايريدفحينوبذلك

رؤيتهعدميشزطلاوبينها،بينهحاجبي!ئزوراءمنذلكيكونأنيشزطلا-

وسؤالها!البيتدخولفيمكنهأختها،ابنوهو،خالتهلأنهالها؟

ولا،الغلامهذامثلاليتعليهايدخلأنتحبلاكانتكأمحماسلمةأمولكن

وبينها.بينهحاجبيمئروراءمنإلايكلمهاأنينبغي

ذلك؟تحبلاسلمةأمكانتولماذا

.(21)صاهذاكتابنافيتفصيلآذكرناهالجواب

المشاهدين:عنالكذابالقسيسأخفاهالذيسلمةأمحديثص!اليكم

ائغلآلمغقيلثتذخلإئايغايشة:شققةائم)قاثت":مسلم"صحيحفيثتت

00()2(.غقيئتذخلأنأجتقاالديالأيقع

البابعلىالذيال!ئرالغلامهذايتجاوزأنهوكأىسلمةأمتحبهلافالذي

أحد.يراهاأنعنيحجهاالذيالسترهذابينهمايكونأنون3فيراهاويدخل

ثديها!سيىىأنهالكذابالقسيسزعمكماوليس

2(.305:رقمحديث،369)2/البخاريصحيح(1)

.(5341:رقمحديث،27701/)مسلمصحيح2()
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السابعةالكذبة

الثالثالباب

عن"أسئلةبرنامجمن(12الدقيقة:ا02)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

قلابة،أبيعن،أيوبعن،سفيانحدئنا:قال79922أحمدأ"مسند)في":الإيمان

يزيد.بنالثهعبدعن

فضيلةوليتأفقم،لالأفيليوافهفه،أرجوك،الآتيالكلاممنبالكخذ

جذامعقدةعربيةلغة،صدقونيكثيرا،أفهملالأني،الكلامهذالييشرحالشيخ

ثانية!مرةلييقولهاالقصةتفقمالذيوالمثاهد،وعميقة

تقبه؟إ(.مايزيدبنالثهعبديزيد؟!بنالثهعبدتقبما؟!يقولماذا

عائثمة!إزضغجذا:غريب)تقبه:وقالساخزا،الخبيثالكذابضحكثم

"؟!عائشةارضيعتغييماذا،جماعةياأفهملاأناإ"عائشةرضيع

أحاديث!هذهلأن؟الأوضاعلييحكيفاهمأحدريتويا،فاهممشأنا

!!،؟عائشة)رضيعمعنىما

الرضاعة،عنوأخواتهاأختهاوبناتلمرضياكلثومأمأختهاكقتماتغدهل

بنفسها؟إ!الثريعةهذهمازشثعائشةأناللقبهذامنيفقمهل

.الإسلامعلىأتخئىأوالإسلامأتهمآننييقولأحدإؤغى!أفقملاأنا

التالي:الحديثهوالكبيررضاععلىعاثشةشجعالذيأنويبدو.أسألأناها

الخبيث.الكذابكلامانتهى((0الولادةتحزمماتحزمالرضاعةإن..)
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يرائفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخي!يسالم!يسأكاذيبكشف

آن،الخسيسالقسيسببطولتهاقامالتيالمسرحيةهذهقرأتمأنبعدقلت:

وتضليله:وخئثهكذبهلفضحالأوان

منوهو"العرب"لسانكتابحلقاتهفييستخدمالكذابالقسيسهذاإن

مخقعأضذزهالذي"الوسيطائمغخم)أيستخدموكذلك،العربلغةمراجعأهم

المرجغئن،هذينمنكلغلافصورةيلي-فيمالكم-وسنعرض،العربيةاللغة

المشاهدين.أمامالشاشةعلىالكذابهذايعرضهمااللذينالغلافيننفسوهما

عندمعناهاأفلا!"رضغعبارةأنالمرجعينهذينفيصرتحاجاءوقد

رضيع.طفلوهوالأملبنفيشاركهيعني،الرضاعةمنأخوه:العرب

"،رضيعيو"هذا..أالرضاعةمنأخي"هذا:)تقولإ:العربلسان9فيجاء

انتهىأجميلي(.هذا:تقولكما

أجمحلي.هذا:عنهتقول-الطعامأكلفييشارككفالذي

هذا:عنهتقول-رضيعطفلوهوأمكمنالرضاعفيشارككالذيكذلك

رضيعي.

(.الرضاعمنأخي:رضيعي)فلآنإ:الوسيط!ائمغخمفيوجاء

))فلانهـ(:132)223-زئد3بنبكرأبواللغةلإمام"اللغة"جمهرةفيوجاء

انتهىأقه()1(0يبانراضعهإذا:"فلانزضيع

"م!تدفيجاءقدالخبيثهذاذكرهالذيالإسنادنفسإنبلقلت:

747(.2/)اللغةجمهرة(1)
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ؤهؤتنريذبناللهغئل!غن!لاتة،أبيغنأفىلوت،)غنهكذا:راقؤيه"بنإسحاق

(.غائثةغنالزضاغيما،منغائشةاخو

المشاهدين.عنالخسيسالكذابأخفاهاالتيبالحقيقةتصريحفيهفهذا:قلت

بصفحاتنئبعهثمالمسندهذامنمصورةصفحاتلكمنعرضيليوفيما

:"الوسيطالمعجموه"العربلسان"منمصورة

!تتابط%همص!

لمزون!اهيمثك!ظينفيابن!إعاقلإماما

آص38-161يخ!ابؤرزير

المؤض!افثهأم:5و
!سد

شكتازفي

ضة!ربرونجئبخكتبث

تؤيبزترلملىودررخم!يخمرركمبننؤمخمتش

صايثألمج!ءا

كذي!

،يخآناجمتة

المؤرالدية
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انفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخيسالم!يساكاذيبكثف

الجوزاه).،.وأ*ضبنالأحفعنكلوىط

الؤمنبنهام+صةعن"بانجوصبنلزبديزيد+،5بنوبا!ة

و-علبهاكلهص-اترصلعن

ورقلاقي)،(!أبصاورباا،،أعن+،عدالوهابأيخرظ932؟786-
اثهرضي-عانثعنالرصاعةهعنعائةاخروهويزيدبنعدا!(عن

المب(68الرتأحدمنصا:تال-و-ميها!عل-ييرعرل/عن-.كا

الالهيئعونمثةبكلونوالحلنونلةعلهنهعلوناللعينمن

.*ضفعز

.سالربد!7-او-مر(1)

صالنةرف!ام!(21

!ب-فال-الافىاتسات-!النرطمرضطاخحزكىكأما)3(

.بلممكلذا.افيضاهـشهشاايربعد.بعن-انررلقعنص!!اد

.اضبدلرمبطر!قشكخعمصثر!

فى.الخطممتاسنيامر)4(

.ل!رىتبنبممرم!).(

اثغبن.رج!كلاتكلهمرجلاسحغ86،-

تخريجه.

ملاعل!علصنبابانجاش.،هـ/،+6(عحىزملمأخرحهضد

طم.:!س?ساصلإ%.اء!عن.يىبنالحئء-تضنمرا

ليوالز!ي.بعلالحةربط4تربباتعن*-5(!محن؟ايربكل-

ألى-اكأع!لهوالقاعةاتعل!مركفبد6افيص)3/247(ت

723

913
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بمائفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخيميسالم!يسأكاذيبكشف

166

-ء.لنزء-..ة-ءط.ءلى6."س
01ء--:---..تضمب

4-ت!ت":س!!!ت،،-س-ث

.!."--،ت.ترس--.

11-،ةث-و،ت-س.ت

اب.دسد-أنج!!مر:كر.

نزد.ة-لأفز.تت...:

--.ض-ن!-:ميشبى

-سكأقيتء.،.-!تجت

زفة.ء"ت!هج،"هـص

ظ-دب!طثفى،-

فى-نعزةا-.!س-.ترت

،ءت.!لإرتنر

قئب-.ؤفتننيت!

.س،،بءمب.منت.3.."نز

في.ثت.إ-ت-.ت
!.ت-:---

كأت!-دلى".ط-ش+د!
.لتآن..-4-خل:قيلاثض

-اتكا؟لأكر.ض؟ئنى-لى

ضىسنهة4فز؟ءنت.ثزتصلى

ا.س--!-ضى---،.عمة

-ةإ-و.اهـ:---:ات،د

--!-؟--ت-
-حه--تاس10صا!مشلأبات

هـنهص-ة،-!ت-أ!-،.،:س

ة--أ.ت.بء!نرتشتش-مد
ت-لا.كلت؟--ضفإت.ودس

-.كا-+لاالم..ب-ذ؟.!-

عنرض!:تد%لىد-نض.

%ءئنممت.-تصةلأ،ش

.ا!نر-.سلأت::*!ةضضتببه

رإ.ص--رالزفىاخر-س

-."تد.ا!تث::-نمى-

-..تهـللا.عدب!-.دصش6

8كأ6للا

؟دارصت3صتمصت"ر

ث-؟ت19،!.ا،رضد!ف

لدزت4إ-ء؟ء!+ض.،ب

صضمت!ىكأك!.ود؟لامد-

حذبع!ص-ثث.إ--.هـا-كأتة

ثو.صتتهـ%لم!هلن!!مكأ

نمة!.+:.-فيب:.%ء.،تافي

.-فر،!-.لص!س-+كلثت

هـت!سأ:ضت96ءفيندخي-

.شضء-*بوش!صه

د!مر:ك!-إمى.-.،ت
إء

كفى..ذفي"-ب؟يهد

"ة!؟بى"تتس،اظي-ثة.!ه

.*-ث..ءسلا--سىصهء-ائرتت

نر"تررعتننز-،او-ت

،؟-ت.ت-برة-!ة-ء

د*نؤ.ب-4ت!"بث"بإة

نبض.اصك"ا-..-:

ءعز-ء.عرتتخر!ب!ن!

نيرتت!كأتجىلا

تر-مصعدصلت"نحت

ت.لاا-نت-صدلمب--ة

هزر-:..-.9:--كأتسمه

قئ.ا--ب"تلى!-،"..نذ

ا-؟4،اءقي-حممىاور.،ضء%؟.مى

تونن!*.ش.!-،.3ء

.إ-ا:./.؟ل!،ب-تضدبخء(.نظ

نثنىت-نر.صءهـرب.!ث

:"العرب"لمماقمقالمرادللجزءمكبرةصورةوهذه

المفاغه.!تأيخرفذا:،تقرثئريخشؤالزايذالث5

هذنجرأ:ك!.يى:وهذا.أطاث!لئظالثثظ،هئمثن .!صذبثئخدز،و.ىجارر!،7جملروتئو:-قما.ا!في

.سد.:.كاا

--وطأ-فمهاأ

،ءه.
دااةز:مرة
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براثفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخييسالم!يسأكاذيبكشف

)-ط!-بر"صلزهـتاء-

ا.-ضهت.نر.--صرهـ!ص"

،-لمصيصعهر15ق.صصلىا

س-ض،-مهبرصطاهـ--ا

صهـبر-اهـشنر

نل!ت.ازنحا-اتا"ا-،.

د"سء-،ط-.برالا.--.

.مم!.تلمبىا--.:ر-،ن!لاءا-

-!س-طلا.،ثد،-ة.ا

سنجا:-لماشا*!ا-؟

مد،-!.ل+-آ.-نأ--.ر

ئكةصغءمي.-.ا--.ا3

لىب.-.ش.ست!ءلسث

صص.اسثمك!م

".ش3.طل!لمكه".كأا

5يى.ممر.-.لنزلمن!-ا

!تف.عمجفالب.-"

اذولمت(-،-)ا!

بض..بخأء-ت-ءا")

خث!تت--.

ا-ا-تنة
-،-ء

ءلى%ت-فر-اص.تا!.)،-

-!ت!رلأ"-سسصد

ادء--ءرسىالصةا-ء-1"رلم

،رخر.ئرتحر!!

":وصد-دأوأتفمر،.-اوا

.-أدالرذ.،سالت"،ص

ننر:لر"ات-اوا

ض!(ءا.ححلاصدا!افى:نرا

،ختتالئطلىائرور)

ا!لح!ضطهح!الزان!--ا

صحنسدا؟لىهءفصهـ-!ت،دالض-

"ننها.لررضش-طممدا:اذا

-صأا!صي!-فيسأممبخي-ص

اا!--اليهـ-لربر:االبرثا

ش!،ت)طئرصا!-!ادلر

.إ-ء"صنزمة!ت-..(اسب.

ت!نه.طدء-ة.ضأ.-ت4ء"ثاعلىء

-تاممىت-ء%عالىسيسض

.يىالمبمربرنغهـفديرش

.د%صةشن!زضا:ادسى)

.ثس

ا-ةول-مغ.سلرثم:ثزطيرار:ا

!ا!مةلنشسلدت:-يضأ،ئمهـف!

ش!-ب!نىبحتي!ر؟تحت

تب!ء!را!انماست".ا

صضبدطصلملد"ات-.صا

ءصنم".كأذت؟ابنآ"الرصبلر

31?!ءا.،-،3-بف:-ة+لى.لا.نم.

-ا،س"طيرععإخا!ااءباص"لا

هـز!غ.!-تء.الب!اتنمهـ-

الىاساهداذلم!ا--"

انييخة3،-لم"ص".تالر"تا

رسد!نذلااو.صفيو!سسالى

كلتا-ا!امنت-ء.ار!ع

اسئ.برتعجحاتءااز%عا

امئى.في!عوبىا.بر!تصلمءة

الر.-رسا

الإر!4ا"ار-تىلا-،،ت-ازا

العل-ر"لر-ثا

.ر-+صهت---الإ"-خصاكلرت-لم

يلا.+ل.كئرت.اضيتلما

ثلح.طذاتا)ءعش

احلأ:تنالز-ث1ارب،،طافي

رسغ-ر.!ثس:ص!بم!علاذ

اءاحبم-ست:نه".،1ه!رئج

ذ!!اصغقيلا3(-ابز)

صلىط(ت1،سص)

هـ

:(الوسيطالمعجر"مقالمرادللجزءمكبرةصورةوهذه

الثدتر!ع:ويتال

ربذ!ا.الدفياخ

ريخغ،فهرزضتها.

؟شث.)!أ(اذرضغأو:الرايخغ()الرضغ

زضغ-وهوالرضاعء.مناشرضمىةوفلاد

رضانع.)ج(.رضبعةوهى.زضحا،()جء.م.النو
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تجيبونحقالكذابالقسيسسألهسؤال

الثالثالباب

عنأسثلةدةبرنامجهمن11(الدقيقة:121)الحلقةفيالكذابالقسيسقال

لهذهابتافيصبحكوبقيسيدةمنالمأخوذاللبنمنال!ئزبكانالو":الإيمان

فيبقرةمنمحلوبلبنيثربفيمنرأيكماطيب،الكوبمناللبنبشزبالشدة

الخبيث.سؤالانتهى؟!(.بقرةابنجمخلسيكونهلكوب،

له:نقولبأنالسؤالهذاعنوئجب:قلث

ابنجمخلأنتستكونفهل،مباشرةبفمكثديهامنالبقرةلبنشربتلوأنت

؟!بقرة

علىالمكتوبالبريدعلىجوابهيرسلأنويمكنه،الخسيسالقسيسردننتظر

.الكتابهذاغلاف

إناالأمومةأنالمسلمينعلماءعندعليهالفتققمنأنهالكريمالقارئولتغقم

.حيوانلبنولي!،آدميةامرأةلبنالرضيعالطفلشربإذاتتحقق

لماذا؟

بشرحالباري"فتحكتابهفيحجرابنالدينشهابالحافظقال:الجواب

فيؤالجكقة:القرطبيقال..((ائولاذةلمخرمقالمخرلمضاغة)"الز":البخاريصحيح

ق!داالقن،ؤهؤؤزؤجقا؟ائضزأةاخراءمنتثقضلقاالثخيريمشتبآنذلك
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ائفضؤرةه)بالوثاثقالكبيررضاعحولالخ!يميسالمئحيسأكاذيبكئحف

انتهى1(0()تئنهئمالئخيريمقاتشزأخرايهما؟جمنخرءاضاز،الزضيعبيمااغتذى

الذيتفسههو-شتة0001منأكثرمنذالمسلمينعلماءذكرهالذيهذا

الحديث.الجفماكتشفه

أولخلالفيالطفلجسمفيالمرأةلبندخولأنأثتتتالعلميةفالأبحاث

فصار،الوراثيةوالجيناتالمناعةوجهازالدماغتكوينفيتاثيراتإلىيؤديعامين

تكوينكانمنهماكلففيأمه،بطنفيوهويتغذىكانالذيكالجنينالطفلهذا

بمامتأثزا-ذلكوغيى-الوراثيةوالجيناتالمناعةجهازوتكوينونموهالدماغ

لها.ابتافكان،الأممنجزةامنهماكلصاروبذلك؟الأممنجسمهفييدخل

إلىالأعضاءتقلعملي!اتفيتتجهالحديثةالعلميةالأبحاثنجدلذلك

لأن؟الرضاعجهةمنأوالشبجهةمنالأقاربأحدمنعضوعنالبحث

ف!ن،غريبآخرشخصمنالعضوكانلومابخلاتالعضو،هذايتقبلالجسم

الجسم.دخلغريبكشيءالعضوهذامعيتعاملالجسم

!بالرضاعوالأخوةالبنوةثبوتفيالعلميالإعجازلبيانيكفيوحدهوهذا

؟واحدةبقرةلبنشخصانتناولإذايحدثهذاوهل

له،جوابعنالبحثفيواجتهدتكثيزا،السؤالهذانف!يأسألكنت

لبنمنمكوناتدخولاثبتتحينالحديثةالعلميةالأبحاثبانففوجئث

المناعةوجهازكالدماغ-الرضغجسمفيضروريةأشياءتكوينفيائفزضعة

.(141)9/الب!خاريصحيحبثرحالباريفتح(1)
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بمكوناتيتضررالرضيعجسمأنأثبتتالأبحاثهذهنجد-الوراثيةوالجينات

.الأمراضمنبالعديدويصابالبقر،لبن

أرادوقن،فقطالإشارةأردتوإنما،الكتابهذافيذلكتفصيلمناسئاوليس

خوجلقؤقعطريقعنالانزنتفييبحثأنفعليهال!تفاصيل

اللهب!ذن-لهفستظهر؟إعجاز!-)رضاع:مثلكلماتعن9"9.سالملا.ءا+هح

منوغيرهمالجامعاتفيالطبلأساتذةومقالاتوأبحاثفيديوهات-تعالى

الصدور.فييماشفاءفيهبماذلكتفصيلفيها،التخصصأهل

يدرسوهو،الحبالجميلمحمدالدكتورللأستاذموقعهذا:ذلكعلىوكمثال

العلوموجامعةالموصلوجامعةالدينصلاحجامعة-الطبكليةفي

تعليميةمستشفياتعدةفيوالكلىالباطنةقسمورئيسصنعاء،فيوالتكنولوجيا

البريطانية:الملكيةالأطباءكلياتوعضو،مشهورة

5+":ولسلا//.!ا3!5!ه01أ+/هم4م.أ+!+أ/1،!أ+.3+،

الأستاذمحمود؟مصطفىفهميالدكتورللأستاذمنشوربحثأيضاوهناك

الانترنتشبكةعلىموجودوالبحث،الأردنيةالزيتونةجامعة-الصيدلةبكلية

ونوعيتها".الرضاعةمدةفيالكريمالقرآن"إعجاز:بعنوان

البحث:هذافيجاءومما

..مناعيةخليةملايين3علىالأمحليبمنصغيرةشايملعقة)تحتوي

..الهضميالجهازبحساسيةيصابونالبقرحيبيتناولونالذينفالأطفال

07%!تبلغقدعاليةبنسبالجلدلىاكزيما..والربوالتف!يالجهازوحساسية
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برائفضؤرة)بالوثائقالكبيررضاعحولالخييسالم!يسأكاذيبكشف

التحسسية،الأمراضمنجملةللطفلتسببالبقرحليبفيالموجودةفالبروتينات

..والأمعاءالمعدةوالتهابالإكزيماكالربو

أجسامإنتاجعلىالرضيعجسمفيالمناعةجهازلمخفزالأبقارحليببروتينات

..وتدمرهالبنكرياستهاجممضادة

بينماكاسيين،3%وها.لهليبمصل65%منتتكونالأمحليبفبروتينات

ثانيةجهةومن،كايين82%والحليبمصل%18منالبقرحليببروتيناتتتكون

ولحمايةالحيويةلعملياتهجذاضروريةبروتيناتعلىالأمحليبمصليحتوي

له،وظيفةلاجلوبيولينالبقرحليبمصليحويبينما،الأمراضمنالطفل

..للطفلالحساسيةتسببوبروتينات

يسهل)1(ومتناسقةمتناسبةوبكميات،المطلوبةالمعادنعلىالأمحليبيحتوي

إرهاقاتسبببل،فائدةذاتغيرلكنهاأكبرفكمياتهالأبقارحليبأماامتصاصها،

انتهى(.الطفللكلية

المراجعذكروقدهذا،بحثهفيالدكتورالأستاذذكرهكثيرمنقليلهذا:قلث

أيضا.المعلوماتهذهتضمنتالتيالعلميةالأجنبية

إذاإلامنهاوالاستفادةامتصاصهاالجميستطيعلاالغذائةالعناعربعضأنجمفمياثتت()1

،2:اأوا:امنهماعنصرينبينالنشةتكونكأن؟محددةبيبواحدوقتفيمغاتتوفركانت

آخرتتضمنمنثورةكئيرةمؤلفاتوتوجدجيدا.،ذلكتغقمالغذائيةلتداخلاتوالدارس

نوفل-الرزاقعبدمصطفىالدكررالأستاذمؤلفاتومنها،المجالهذافيالعلميةالأبحاث

الأزهر.بجامعةالأغذيةتكنولوجياقمرئش
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منأكثرمنذالكريمالؤهـآنقررهقدكانالآنالحديثالعلماكتشفهالذيهذا

إ!عاقا0041

العالمين.ربلتهالحمدأندعواناوآخر
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خاتمة

قلت:حيث،مؤلفاتيسائربهختمتماسوىبهاأختمكلماتأجدلا

منالدينهذابأنيقينيازدادكلما،الدينهذامسائلمنمسألةفيبحثت)كقما

معنىعلىمجتمعةوأجدها،وقطعيةصريحةالدلائلأجدلأننيذلك؟خقااللهعند

أمرناالذيالمنهجمعالمأحدهوالمعنىهذابأنيقينقلبيفييخستقر،ظاهرواحد

الفقه،أصولعلمدراسةأهميةلمسقدالكريمالقارئولعل..بائباعهتعالىالله

يحاولمنمواجهةفيالمسلمأسلحةمنسلاحانفهما؟الحديثمصطلحوعلم

انتهى(.الثرعيةالنصوصمعانيتحريف

وأفميف:

والتزويرالكذبإلى-"وامثالهبطرس"كذابيةالخسيسالقسيسهذالجوءةن

منللطعنواحدةثغرةالإسلامفييجدوالمأنهمعلى-قطعيةدلالة-يدلوالتزييف

قال:حيثتعالىاللهعذقأيقنقد-الآن-الكذابالخبيثولعلخلالها،

.،9:الحجر)!لخالظونتةءآلذكزؤاناتزتتاتخنانا)

واقعة.حققةهوالقرآنقجفظ

المعاناةمنجديدةرحلةإلى-تعالىاللهبعون-وننطلق،الآننهكأككمأنوعلينا

وأعوانه."بطرس"كذابتةأكاذيبكشفسلسلةلإكمال؟الباطلأهلمع

العالمن.ربلنهالحمدأندعواناوآخر
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الضاقانمة

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

المراجع

التفسير!وعلومه

الزاثإحياءدارالاشر:الجصا!-،الرازيعليبناحمدبكرأبي:تأليف،القرآنأحكام

هـ.ا504/قمحاويالصادقعمد:تحقيق،بيروت-العرى

.م4891،الونةالدار:الناشرعاشور،بنالطاهرمحمد:تأليفوالتنوير،التحرير

دارالثر:دار،الغويمعودبنالحسينمحمدابي:تاليف،التنزيلمعالم-البغويتفسير

الرحمن.عبدخالد:تحقيق،بروت-المعرفة

اييالطبريجريربنعمد:تأليف،القرآنآيتاويلعنالانجامع-الطبريتفسير

هـ.ا504-بيروت-الفكردارالثر:دارجعفر،

النايثر:شاكر،أحمد:أحاديثهخرحجعفر،أبيالطبريجريربنمحمد:تأليف،الطبريتفسير

الثانية.:الطبعة،تيميةابنمكبة

-بيروت-الفكردار!ر:داركير،بنعمربنإساعيل:تأليف،العظيمالقرآنتفسير

المكتبالنشر:داريبوزي،مح!دبنعليبنالرحمنعبد:تأليفالتفسير،علمفيالمسيرزاد

الثالثة.:الطبعةهـ،ا404-بيروت-الإسلامي

محمدبنعليبنمحمد:تألفالت!ف!ير-علممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح

.بيروت-الفكردار:الاشرالشوكافي،

عطيةبنكالببنالحقعدعمدأبب:تأليفالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر

الأولى،:الطبعةام،399حى-1413-لبنان-العلميةالكتبدارالنثر؟دارالأندلي،

الثافي.عبدالسلامعبد:تحقيق

النسفى.محمودبنإ-!داللهعبدالبركا!ءأبي:تأليف،التأويلوحقائقالتزيلمدارك

العد!لث

الرسالة.مز!سةالائر؟ا،الدارقطيالحسنأيىعمربنعلي:تأليف،الدارقطنيسنن

إحياءدارالناشر:6انلميالزمذقييرأي!عيىبنمحمد:تأليفالزمذي،سنن

شاكر.محمدأحمد:تحقيق،بيروت-العربيالتراث

العلميةالكبدارالاشر:الائي.الرحمنعبداي!شعيببنأحمد:تاليف،الكبرىالسنن
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قائمة

)14(

)15(

)16(

)17(

)18(

)91(

)02(

)21(

)22(

)23(

)24(

)25(

)26(

)27(

1/91فا

.م991ا!1141الأولى:الطبعة،حسنشد،سليمانالغفارعبدد.:تحقيق-،بيروت-

كثير،ابندارالناشر:،البخارياللهعبدأبي)سماعيلبنمحمد:تاليف،البخاريصحيح

البغا.ديبمصطفىد.:تحقيق،الثالثة:الطبعة،م8791هـ-ا704-بيروت-اليمامة

،بيروت-العربيالقراثإحياءدارالناشر:،الحجاجبنمسلم:تأليفملم،صحيح

الباقي.عبدفؤادمحمد:تحقيق

-نادرمؤسسة:الناشر،الجوهريعبيدبنالجعدبنعليالحسنأبي:تأليفالجعد،ابنمسند

.م0991هـ-ا014/الأولى:الطبعةأحمد،عامر:تحمين،بروت

بيروت-المعرفةدار:الناشر،الطياليداودبنسليمان:تأليف،الطياليداودأبيمسند

-الإيانمكةالناشر:،راهويهبنإبراهيمبنإسحاق:تأليف،راهويهبنإسحاقمشد

.م1991هـ-ا124/الأولى:الطبعة،البوشيالغفورعبدد.:تحقيق،المنورةالمدينة

الرسالة-مؤسسةالناشر:،الطبرانيأيوببنأحمدبنسليمان:تأليفالاميين،مند

.م8491هـ-ا504/الأولى؟الطبعةالمجيد،عبدحمدي:تحقيق،بيروت

المكبالاشر:الصنعافي،مامبنالرزاقعدبكرابي:تأليف،الرزاقعبدمصنف

هـ.ا304/الثانية:الطبعة،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق،بيروت-الإسلامي

مؤصسة:طبعة،الأعظميمصطفىمحمد:تحق!يقأنس،بنمالك:تأليف،مالكالأمامموطأ

.م4002هـ-ا524/الأولى:الطبعة،سلطانبنزايد

طبعة:،خليلمحمود-عوادبشارد.:تحقيق،الزهريمصعبأبيبروايةمالكالإمامموطأ

.م8991هـ-ا184/الثالثة:الطبعة،الرسالةمؤيسة

الإسلامية-للثئونالأعلىالمجلسالناشر:،الحسنبنمحمدبروايةمالكالإمامموطا

.م1هـ-499ا414/الرابعة:الطبعة،اللطيفعبدالوهابعبد:تحقيقمصر،

الدولية.الأفكاربيت:الناشر،أنسبنمالك:تأليف،مالكموطأ

ا!لعدلث

لر:العيد،دقيقابنوهببنعليبنمحمد:تألف،الأحكامعمدة!ثرحالأحكام)حكام

المحمدية.الشةمطبعة

دارالناشر:،الدينوريقيبةبنمسلمبناللهعبدمحمداب:تالف،الحديثمختلفتأهـلل

.م7291هـ-ا393/النجارزهريمحمد:تحقيق؟بيروت-الجيل

الناشر:البر،عبدبنيوصفعمرابي:تأليفوالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد

عبدعمد،العلويمصطفى:تحقيئ،المغرب-الإسلاميةوالؤوناياوقافعموموزارة
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هـ.ا387:لطبعةاالبهير،

دارالناشر:،الجوزيةقيمبنبكرأبيبنمحمد:تأليفداود،أبسننعلىالقيمابنحاشية28(

هـ.5141-الثانية:الطبعة،بيروت-العلميةالكتب

الزرقافي،يوسفبنالباقيعبدبنمحمد:تأليف،مالكالإمامموطأعلىالزرقانيشرح92(

الأولى.:الطبعةهـ،أ114-بيروت-العلميةالكتبدار:الاثر

مؤسسة:الناشر،الطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدجعفرأبي:تأليفالآثار،مكلشرح03(

.م8791هـ-ا804/الأولى:الطبعة،الأرنؤوطشعيب:تحقيق،بيروت-الرسالة

الدينمحب:تحقيقحجر،بنعليبناحمد:المؤلف،البخاريصحيحبثرحالباريفتح31(

.بيروت-المعرفةدار:الناشر،الخطيب

الناشر:،الحنبليرجبابنالدينزينالحافظ:تأليف،البخاريصحيحشرحالباريفتح32(

هـ.ا699-الأولى:الطبعة،المنورةالمدية-الأثريةالغرباءدار

رجبابنالرحمنعبدالفرجأبيالدينزين:تألف،البخاريصحيحضرحالباريفتح33(

هـ.ا224-الانية:الطبة،الجوزيابندارالناشر:،الحنبلي

حلب،-العلميةالمطبةالناشر:الخطاي!،محمدبنحمدسليماناي!:تأليف،الشنمعالم34(

.مهـ-3391ا352/الأولى:الطبعة،الطاخمحمد:تحقيق

القرطبي،عمربنأحمدالعئاسابي:تأليف،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم35(

اهـ-417/الأولى:الطبعة-بيروت،الطيبالكلمدار/بيروتكثير-ابندارالناثر:

.ام699

الطبعةالعلمبة،الكنبدارالناشر:،الباجيسليمانالولبدأيى:نألبفالموطأ،ثرحالمننفى36(

.م991-9الأللى

الناشر:،النوويشرفبنيحصزكرياأبي:تأليف،الحجاجبنمسلمصحيحشرحانمهاج37(

هـ.ا293،الثانيةالضبعة،بيروت-العربيالزاثإحياهدار

ا!لعدلث

الكتبدارالناشر:كثير،بنعمربنإساعيلالفداءأبي:تأليف،الحديثعلوماختصار38(

الأولى.:الطبعةشاكر،أحمد:تحقيق،العلمة

عبدالوهابعبد:تحقيقاليوطي،بكرابيبنالرحمنعبد:تأليف،الراويتدريب93(

.الرياض،الحدثةالرياضمكتبة:الناشر،اللطيف

بنالرجمعبدالدينرينالحافظ:تأليف،الصلاابنمقدمةشرحوالإيفاحالمييد04(
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قائمة

)41(

)42(

)43(

)44(

)45(

)46(

!47(

)48(

)94(

)05(

)51(

)52(

11لم3

الأولى/:الطبة،لبنان-بيروت-والتوزيعللنرالفكردارالنثر؟دار،العراقيالحين

.عثمانمحمدالرحمنعبد:تحقيقام،079هـ-ا938

مكتةالثر:دارالدممي،الجزائريطاهر:تاليفالأثر،اصولإلىال!نظرتوجيه

وأالفتاحعبد:تحقيق،م5991هـ-ا614/الأولى:الطبعة،حلب-الإصلاميةالمطبوعات

.غدة

المجيدعبدحمدي:تحقيقالعلاثي،سعيدأبي:تأليفالمراشل،أحكامفيالتحصيلجامع

.م8691،الثانية:الطبة،بيروت،الكبعالمالناشر:،السلفي

الكتبدارالناشر:،العراقيالرحيمعدالدينزين:تأليف،والتذكرةالتبصرةشرح

.م2002/الأولى:الطبعة،الفحلوماهرالهميماللطيفعبد:تحقيق،العلمية

الناشر:بكر،أبالبغداديثابتبنعليبنأحمد:تأليف،النقلفيالمدرجللوصلالفصل

هـ.ا184/الأولى:الطبعة،الزهرانيمطرمحمد:تحقيق،الرياض-الهجرةدار

الناشر:،المدنيإبراهيم:تحقيق،البغداديالخطيببكراب:تأليف،الروايةعلمفيالكفاية

.المنورةالمدينة-العلميةالمكتبة

الإسلامية-الثائردارالناشر:الذهي،احمدبنمحمدالدين!ثمس:تأليف،الموقظة

هـ.ا504/الأولى:الطبعة،غدةأ!القإحعبد:تحقيق،بيروت

سفيرمطجةالاشر:العسقلافي،حجرابنالحافظ:تأليفالمكر،ئختيماتؤصيحفيال!تطرئرقة

.م1002هـ-ا224/الأولى:الطبعة،الرحيلياللهعبد:تحقيق،بالرياض

العلميالبحثعمادةالناضر:،العسقلانيحجرابن:تأليف،الصلاحابنكتابعلىالنكت

اهـ-404/الأولى:الطبعة،السعوديةالعربيةالمملكة،المنورةالمدينة،الإسلاميةبالجامعة

.ام849

الراية-دارالنايثر:العقلافي،حجربنأحمد.تأليف،الصلاحابنكتابعلىالنكت

هـ.ا514-الثالثة:الطبعة،الرياض

العلمية-الكتبدارلر:،الآمديالدينصيف:تأليف،الأحكاماصولفيالإحكام

العجوز.ابراهيم:ضبطه،بيروت

دارالنثر:دار،الحنأبرالآمديمحمدبنعلي:تأليف،الأحكاماصولفيالإحكام

الجملي.سيدد.:تحغ!يق،الأولى:الطبة،4041-بيروت-العريبالكتاب

.االفروقبأنواءالبروقأنوارابحاضة،الفروقأنواءعلىاك!ودف)درار
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)5-

)54

)55

)56

)57

)58

)95

)06

)61

)62

63)

)64

)65

)66

)67

الدارالثر:دارالصنعافي،)ساعيلبنمحمد:تأليفالاجتهاد،تيسيرإلىالنقادإرشاد

أحمد.مقبولالدينصلاح:تحقيق،الأولى:الطبعة،5041-الكويت-السلف!ية

،العبيكانمكتبةثر:،مفلحبنمحمدالدينشمس:تاليف،مفلحلابنالفقهأصول

.ام999،الرياض

الثانية-تالطبعة،بيروت-المعرفةدار:الناشرالثافعي،إدريسبنمحمد:تأليف،الأم

هـ.ا393

الكتبي.دارالناشر.النايضر:،الزركيالدينبدرالإمام:تأليف،المجطالبحر

الجبرين،الرحمنعبدد.:تحقيئ،الحنبليالمرداويالدينعلاء:تأليفالتحرير،!ثرحالتجير

.م0002،الرياضالرشد،مكتةن!ثر:الراح،أحمدد.،القرفيعوضد.

.م2002،الثانيةالطبعة،الشقيطي:تحقيقالزركثي،الدينبدر:تأليف،الذهبسلاسل

عدد.:تحقيق،الإسلاميالغربدارالناثر:الثيرازي،اسحاقأبب:،تأليفاللمع!ثرح

.م1هـ-889ا854/:الأولى،الطبعةتركيالمجيد

الناشر:،القرافيإدريىبنأحمدالعباسأب:تأليف(،الفروقأنواءفيالبروق)أنوارالفروق

الكتب.عالم

وزارةالناشر:،الجصاصالرازيعليبنأحمدبكرأب:تاليف،الأصولفيالفصول

الثانية.الطبعة،الكويتيةالأوتاف

دارالنثر:دار،السمعانيمحمدبنمضورالمظفرأبي:تأليف،الأصولفيالأدلةقواطع

إسماعيل.حنمحمد:تحقيق،م7991هـ-ا184-بيروت-العلمةالكتب

الجوثدارالناشر:،المالكيرشيقبنالحسين:تأليف،الأصولعلمفيالمحصوللباب

.م1002هـ-ا224/الأولى:الطبعة،جابكزاليمحمد:تحقيقدي!،-الإسلاميةوالدراسات

الكتبدارالثر:دارحامد،أببالغزاليمحمدبنمحمد:تأليف،الأصولعلمفيالمشصفى

الشافي.عبدالسلامعبدمحمد:تحق!يق،ا،ولى:الطبعةهـ،ا4-13بيروت-العلمة

دارثر:الثنقيطي،العلويإبراهيمبناللهعبد:تأليفالسعود،مراتيعلىالنودلر

.م8891،بيروت،العلمةالكتب

هالهنديالأرمويالرحيمعبدبنمحمدالدينصفي؟تألف،الأصولعلمالىالرصولنهاية

.م9991الباز،مصطفىنزار:لر،سالمبنسعدد.-اليوسفصالحد.:تحقيق

و!الفتاويالفقه

.اله!عبدبناللهعبدبنيرصفعمرأل!:تأليفا،مصار،فاقهاهلمذاهبالجامعالاستذكار
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قائمة

)68(

)96(

)07(

)71(

)72(

)73(

)74(

)75(

)76(

)77(

)78(

)97(

)08(

)81(

)82(

لم511

عطا-محمدسالم:تحقيق،الأولى:الطبعةم،0002-بروت-العلميةالكتبدار:الناضر

.معوضعليمحمد

الإسلامي.الكتابدار:الناشر،نجيمابنالدينزين:تأليف،الرائقالبحر

العلميةالكتبدارالناثر:،الكاسانيالدينعلاء:تاليف،الرائعترتيبفيالصن!ائعبدائع

.بيروت-

.العربالزاثإحياء:دارالناشر،الهيتميحجرابنالدينشهاب:تأليف،المحتاجتحفة

المالكي،العدويألصجديعلي:تأليفالربافي،الطالبكفايةشرحعلىالعدويحاشية

.م9891هـ-ا904/الأولى:الطبعة،حمديأحمد:تحقيق،الخانجيمكتبة:الناشر

مكرمبنأحمدبنعليالحسنأبي:تأليف،الربانيالطالبكفايةشرحعلىالعدويحاشة

اهـ-904/الأولى:الطبعة،حمديأحمد:تحقيق،الخانجيمكتبةالناشر:،العدوي

.ام989

العلمية.الكتبدارالناشر:(،عابدينبابن)المعروفأمينمحمد:تاليفالمخار،ردحاشة

إحياهدارالنا!ثر:،عميرةوالثيئالقليوبيالدينشهاب:تأليفوعميرة،قليوبيحاشي!تا

العربية.الكتب

-الجوزيابندارالناضر:،العثيمينصالحبنمحمد:تأليفالمشقنع،زادعلىالممغالرح

هـ.ا824-الأولى:الطبعة،السعودية

المعرفة.دار:لرالسرخ!ي،سهلبنمحمدبكرابي:تأليف،الجوط

تحقيق:،تيميةابنمكتبةالاشر:،الحرانيتيميةبنالحليمعبدأحمد:تأليف،الفتاوىمجموع

الثانية.:الطبة،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد

الفكر.دارنثر:،النوويشرفبنالدينمحيزكرياأب:تأليف،المهذبشرحالمجموع

ا!مربي.الراثإحياء!ارلر:،قدام!بناحمدبناللهعبدالدينموفق:تاليف،المغني

ابنحمزةبنأحمدالعباسأبيبنمحمدالدينشصى:تأليف.،انمهاجشرحإلىالمحتاجنهاية

-بيروت-للطب!اعةالفكردار:النردار.!الصغير(بالافعي)الشهيرالرمليالد-شهاب

.ام849-أمى404

الوكافي،عليبنمحمد:تأليفالأنجار،منتقىضرحالأخيارسيدأحاديثمنالأوطارنيل

المنيرية.الطباعةإدارة:الناشر

الرسالةمؤسحة:الناشر،الجوزجانيإبراهمبنيعقوبإصحاقاي!:تأليف،الرجالاحوال
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76

(83)

)84(

)85(

)86(

)87(

)88(

)98(

)09(

)19(

)29(

39()

)49(

)59(

)69(

)79(

)89(

الهاقائمة

هـ.ا504/الأولى:الطبعةالسامراثي،صبحي:تحقيق،بيروت-

،الجاويعمدعلي:تحقيق،بيروت-الجيلدار:تأليف،الأصحابمعرفةفيالاستيعاب

هـ.ا214/الأولى:الطبعة

دار:الناشر،الشافعيالعسقلانيحجربنعليبنأحمد:تأليف،الصحابةتمييزفيالإصابة

.م2991هـ-2141/الأولى:الطبةمحمد،علي:تحقيق،بيروت-الجيل

دارمعبالاشتراك،العربيةالدولبجامعةالمخطوطاتمعهدالناشر:،الأشرافأنساب

الله.حميدمحمدالدكتور:تحقيقمصر،-المعارف

.بيروت-المعارفمكتبةالنايثر:كثير،بنعمربنإصماعيل:تأليف،والنهايةالبداية

التراثهـاحياءالعلميالبحثمركزالناشر::،تأليف(الدوري)روايةمعينابنتاريخ

جف.أحمدد.؟تحقيقم،9791هـ-ا993/الأولى:الطبعة،المكرمةمكة-الإصلامي

.م6991،الأولىالطبعة،العلميةالكتبدار:الناشر.الدمشقيزرعةابيتاريخ

الكتبدارالناشر:الطبريجريربنمحمد:تأليف(،والملوكالأمم)تاريخالطبريتاريخ

هـ.ا704،بيروت-العلمية

.بيروت-العلميةالكتبدارالنايثر:،البغداديالخطببكرأب:تأليفبغداد،تاريخ

-بيروت-الفكردارالاشر:عساكر،ابنالحسنبنعليالقاسمأ!:تاليفدسثق،تاريخ

غرامة.بنعمر:تحقيق،5991

الطبعة:،بيروت،العلم!يةالكتبدارالناشر:الذهي،الدينضصى:تأليف،الحفاظتذكرة

الأللى.

الطبعة:،بيروت-العلميةالكتبدارالناشر:،الذهبيالدينشصى:تأيف،الحفاظتذكرة

الأللى.

العسقلافي،حجربنعليبنأحمد:تأليف،الأربعةالأثمةرجالبزواثدالممعةتعجل

الأولى.:الطبعة،الحقإمداداللهإكرامد.:تحقيئ،بيروت-العربالكتابدار:الناشر

الرشد،دارالناضر:،عوامةمحمد:تحقيق،العسقلانيحجرابن:تأليف،التهذيبتقريب

.م8691سوريا،

.م8491،بروتالفكر،دار:الناشرالعسقلافي،حجرابن:تألف،ال!تهذيبتهذيب

مؤصسةالناشر:عواد،لار:تحقيئ،المزيعدالرحمنبنيوصف:تأليف،الكمالتهذيب

.م8491،بيروت،الرسالة

شرفالسيدتحميئ:الفكر،دارالثر:دارالبستي،حبانبنمحمد؟تأليف،الثقات

.ام759هـ-ا593/الأولى:،الطبةالدين
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177-االقرقائمة

.م5291،العربيالزاثإحياءدار:الناشر،الرازيحاتمأبيابن:تأليف،والتعديلالجرح(

ومحمدالأرناؤوطشعيب:تحقيق،الدمشقيالذهبياللهعدأبما:تأليفالنبلاء،أعلام(صيرا

هـ.ا134-التاسعة:الطبعة،بيروت،الرسالةمزسسة:الناشر،العرقسوصي

الوعي-دار:النثردار،النسائيشعيببنأحمدالرحمنأبيعبد:تاليفوالمزوكين،(الضعفاء1

زايدإبراهيممحمود:تحميئ،الأولى:الطبعةهـ-،ا693-حلب

هجر-الناشر:،الشكيالكافيعبدبنعليبنالدينتاج:تأليف،الكبرىالافعية(طبقاتا

الحلو.محمدالفتاحعبدد.الطناحيمحمدمحمودد.:تحقيق،الثانية:الطبةهـ،ا134

.بيروتصادر،دارالناشر:،الزهريالبصريسعدبنمحمد:تاليف،الكبرى(الطبقاتا

-المنارمكتبةالناشر:،الشافعيالعسقلانيحجربنعليبنأحمد:تأليف،المدلسين(طبقاتا

القريوتي.عاصمد.:تحقيق،الأولى:الطبعة،م8391هـ-ا304-عمان

الريالة،مؤسسة،اللهعبدأبي؟الهاديعبدبنأحمدبنمحمدالناشر:،الحديثعلماء(طقاتا

هـ.ا174/الثانية:الطبة

الخافيدار،الاسلاميالمكتبالناشر:،حنبلبنأحمدالإمام:تاليف،الرجالومعرفة(العللا

.م8891هـ-ا854/الأولى:الطبعةعمدالهوصي:تحقيق،الرياض،بيروت-

الكتدارالناثر:،الجزريابنالدينضصى:تأليفالقراء،طبقاتفيالنهايةا(غاية

.م6002،/الأولى:الطبةبرجتراس،.:جتحقيق،بيروت-العلمة

عمد:تحقيق،الذهبياللهعبدأو:تأليفالتة،الكتبفيروايةلهمنمعرفةفيا(الكاشف

.م2991جدة،-القرآنعلوممؤسسة،الإسلاميةللثقافةالقبلةدار:الناشر،عوامة

الوعي.دار:الناشرزايد،إبراهيممحمود:تحق!يق،البستيحبانابن:تأيف،(المجروحينا

المكتب:الناشر،النيسابوريهانئبنإبراهيمبنإسحاق:روايةحنبلبنأحمدالإمام(مائلا

هـ.ا004/ا،ولى:الطبة،الاهـلقزهير؟تحقيق،بيروت-لإسلاميا

الكبدار:الناشرفلايشهمر،.م:تحقين،البيحبانابن:تاليفالأمصار،علماء(مثاهيرا

.م9591--بيروتالعلمب

اللهعبدبنياقوتاللهعبدأ!:تأليف،الأديبممرفةإلىالأريبإرشادأوالأدباء(معجما

هـ-1411/الأولى:الطبعة،بيروت-العلمةالكتدارالاشر:،الحمويالرومي

وأخبارهم،مذاه!بهموذكرالضعفاءومنوالحديثالعلماهلرجالمنالثقاتمعرفةا(

الناشر؟،الغربطرابلسنزيلالكوفيالعجليصالحبنالهعدبنأحمدالحسنأب:تأليت

الطبعة:،البستويالعظيمعدالعليمعبد:تحاتين،العردية-المنورةالمدية-الدارمكتبة
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21(
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23(

24(

25(

الهاقاثمة17

.م5891هـ-ا504/لأولىا

تحقيق:،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشص!الامام:تأليفالضعفاء،فيا(المغني

عز.الديننورالدكتور

دارالناشر:،الذهبيأحمدبنمحمدالدينشمس:تأليف،الرجالنقدفيالاعتدالا(ميزان

.البجاويمحمدعلي:تحق!يق،بيروت-المعرفة

عمد:ب!شراف،الإصلاميالمكتبالناشر:،الألبافيالدينناصرمحمد:،تأليفالغليل)رواء

هـ.ا993-لأولىا:الطبعة،الاود!زهير

أبيالدينسراج:تأليفالكبير،الثرحفيالواقعةوالأثارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدر

مصطفى:تحقيق،الرياض-الهجرةدارالناشر:،الملقنبابنالمعروفعلي،بنعمرحفص

.م4052هـ-ا524/الاولى:الطبعة،آخرونواليطأبي

هـ-ا424/الأولى:الطبعةباوزير،دارالناشر:،حبانابنصحيحعلىالحسانالتعليقات

.م3002

مكتبةالثر:دار،الحسينأباليسابوريالقيريالحجاجبنصلم:تأليفالتمييز،

هـ.ا014/الثالثة:الطجةا،عظمي،مصطفىعمدد.:تحقيق،السعودية-الكوثر

موفق:تحقيقالثهرزوري،الرحمنعدبنعثمانعمروأبي:تأليف،مسلمصحيحصيانة

هـ.ا584،بيروت،الإسلاميالغربدار:الناشرالقادر،عبدالهعبد

هـا504/الأولى:الطبعة،الرياض-طيبةدار:الناشر،البريةالأحاديثفيالواردةالعلل

ال!ه.زينالرحمنمحفوظد.:تحقيقم،8591-

الجريي،خالدد.:تحقيق،الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدعمدأى:تاليف،العلل

هـ.ا-426الأولى:الطبعة،الرياض

حبربنعليبنأحمد:تاليف،البخاريصحيحشرحالباريفتحمقدمةال!اريهدي

.للتراثالرياندار:،الناشرالعسقلاني

و!علومهااللفة

للملايين-العلمدارالناشر:دريد،بنالحسنبنعمدبكراب:تأليف،اللغةجمهرة

.م8791/الأولى:الطبعة،بعلبكيمنيررمزي:تحقيق،بيروت

العلىدار:الناشر،الجوهريحمادبنإسماعل:تأليف،العربيةوصحاحاللفةتاج؟الصحاح
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.م8791-!7041/الرابعة:الطبعة،وتبير-للملايين

المخزوميمهديد.:تحقيقأحمد،بنالخليلالرحمنعبدأبيإلى(:)منسوبتأليف،(العين)126

.الهلالدار:الناشر،الامرائيإبراهيمود.

،بيروت-صادردارالناشر:منظور،بنمكرمبنمحمد:تأليفمجلذا(،1)5العرب(لسان)127

لأولى.ا:الطبعة

-المعارفدارالناشر:مظور،بنمكرمبنمحمد:تأليف(،مجلدات)6العرب)128(لان

.م891اهـ-ا604/الأولى:طبعة،مجموعة:تحق!يق،القاهرة

الأميربة-المطبعةالاشر:يذه(،)ابنإسماعيلبنعليالحناب:تأليف)912(المخصص،

الأولى.الطبعة،بولاق

35(

31(

32(

33(

34(

35(

36(

37(

38(

-البياندارالناشر:بكر،أبمابنمحمدالجوزيةقيمابن:تاليفالمولود،بأحكامالمودودتحفة

.ام719هـ-ا193الأولى:الطبعة،الأرناؤوطالقادرعبد:تحقيئدثق،

الناشر:بكر،أ!بنمحمدالجوزيةقيمابن:تأليفالثرعية،الياسةفيالحكميةالطرق

.كازيجيلمحمدد.:تحقيق،القاهرة-المدنيمطبة

القادروعبدالأرنؤوطشعيب:تحقيق،الجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمد:تأليفالمعاد،زاد

الطبة:،الكويت-بيروت-،الإسلاميةالمنارمكتبة،الرسالةمؤسسةالنايضر:،الأرنؤوط

.ام869هـ-ا704عرالرابعة

تحقيق:،الرياض-الفضيلةدارالناثر:،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدتأيف:الصفدية،

.م0502هـ-ا142/سالمرشادمحمد

الأندل!-دارالناشر:،اللهعبدأبالزرعيأيوببكرأبيبنمحمد:تأليفالفروصية،

.م3991هـ-4141/الأولى:الطبة،صلمانحنمشهور:تحاقيق،السعودية

،البغداديالخطبثابتبنعليبناحمد:تأليفالامع،وآدابالراويلأخا،قالجامع

هـ.ا304/الطحانمحمودد.:تحقيق،الرياض-المعارفمكتبةالناشر:

اللهعبدبنمحمد:تأليفوالسير،والشمائلالمغازقيفنونفيالأثرعيونالمسمىالنبويةةاليم

والثر.للطباعةالدينعزمؤصسةالناضر:،الناسييدبنيحصبن

بمصر.الإسلامبةللشئونالأعلىالمجل!الاشر:الباد،خيرصيرةفيوالرثاد،الهدفصبل

السابعالإصدار.مصر-المقدسالكابدارالاض!:(،المقدس)الكتاببالمسمىالكتاب

الأولى.الطبعة-5752
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الفهرس

الفهرص

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003المؤلفمقدمة

00000000000000000000004؟الكاذبةالافتراءاتخملةلقيادةالجي!الم!شهذاتضذىلماذا

0000000000006الأطفاديغتصبجنسئا؟شاذبطرسزكريا:ئثبتوثيقة:ا!زة؟!ظنق

الأولالباب

النفهأصولوعفمالحدبثأصطجمفممنمفذمات

00000000021الأخبارقبولفيوالتثئتالعالمينربشريعةفياقيسناداهمية:الأولىائمقامة

00000000000000000000000000000000000000013العالمينربشريعةفيالإسنادأهمية:الأولاعطلب

ضجفة،رواياتعلى-وغيرها-الحديثكئببعضاشتملتلماذا4الثائياعطلب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000061؟!الصحيحةعلىتقتمروتنم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002؟الإسلامأعداءتفعلهالذيما

0000000000012زواتها؟فييثقلاالتيالأحاديثجمتهبةالعا!يتجتبقئلماذا:الثالثا!

000000012......المسلمينبهااللهاخف!التيالدنياعجائبمنالحديثجمفما!ا!ا!لطلب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022انفزشل:الثانيةائفقذمة

....................................................!شلنفزا!يفتعر:الأولا!

........................................................انفزشلخكمالثانيا!ب

.............................................................انفذزج:الثالثةائفقذمة

...............................للتوضيحمثالبكرمعا"انفذزجتعريف:الأولاعطلب

.................................................انفذزجمعرفةطزقالثانيالمطلب

........الزهريشهابابنرواياتفيانمذزجلتوضيحئهمانمثالاناند:ا!

24

26

26

+

http://kotob.has.it



181انقؤضوعاتفهرس

أحاديثهفيئذليجأنعادتهكانتالزهريبأنالحديثأثمةكبارتصريحا!ايحا!لطلب

......................................نفسهعندينيقولهاأوإسناددونيزسلهاكلمات

قديكونأن-ضغفهأوحديثبصحةانخكمعند-ئشزطهل:الرابعةائمقامة

...................................................؟السابقينالحديثعلماءعليهتكلم

"حكايةأو!غين!واقعةبالاحتجاجيجوزلاانهعلىالعلماءاتفاق:الخامسةائمقذمة

................................................................................."حال

الثانيالباب

الاسلامفيللكئبررف!غلا

....................!.اللهرسولكلامفيالكبير،!رضاعبالمقصود:الأولالمبحث

قؤلىبسالمخاضةزخضةكانالبهيرا)رضاعأنعلىالصحيحةالأدلة:الثاقالمبحث

...........................................................................خذيقةأيما

.................المسلمينعلماءكلامفيالكبير،"رضاعبالمقصود:الثالثالجحث

...................الإسلامأعداءكلامفيالكبير،"رضاعبالمقصود:المبحثبالرا

...الثديبالتقامإلايكونلاالرضاعأنعلىئمرالذيالخسش!للقش!فؤخهسؤال

...............................الغزبلغةفي،)زضعبكلمةالمقصود:الخاصالمبحث

مروعيةبعدمقولهاهوق!عالةعنوصخثتتالذيأنبيان:السادسابحث

........................................................................الكبيررضاع

................كأكماعائشةعنتثبتتئمالكبيربرضاعالفتوىأنبيان:الجحثبالسا

اقزتبفاعائشةبأنتصريحفيهاالتيعطاءروايةصحةعدمبيان:الثامنالجحث

.......................................................................الكبيربرضاع

أقزتفىكطعاثث!ةبانتصريحفيهاالتيالزهرقيروايةصحةعدميان:المبحث!التا

........................................................................الكبيربرضاع

.........................الزهريضهابابنعنراضدبنتغمرطريق:الأولا!
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...........................الزهريشهابابنعنمالكلإماماطريق:ا!ان

كتابأنيؤكدوهو،الزهريشهابابنعنخزئجابنالإمامطربقاند:ا!

0000000000000000000002عائةعنالزهريكلامفيهوليى،فقطسالمقصةفيهالزهري

000000000000000004؟الزهريروايةمعحنبلبنأحمدالإمامصنعماذا:الرابعا!

00000000007؟الزهريروايةمعزاقؤفيبنإشخاقالإمامصنعماذا:صاثا!

............الزهريروايةتضعيفعلىاعزاضاتبثلاثةائفعاندالجاهليعزضقد

ىكاعائةأن-الزهريومنهم-الفقهاءبعضتؤفمشببيانالعا!ثر:المبحث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003الكبيربرضاعأقزت

000000000000005رضيعطفلوهوكثومأثمأختهامنسالميرضعأنعاثةأرادتلماذا

0000000000000000000000006الزهريفيهؤتعالذيتفسهالخطأفييقعالبرعبدابنالإمام

0000000000000000000000000000000000000000000007يرجماعائشةمذهبحقيقةأذركوافقهاء

فيصريحتقظف!يهاليس،مسلم)صحيحفيالرواياتأنبيانت:اولد!اب

0000000000000000000000000000000000000000000009الكبيربرضاعتأفركانتفطعائثمةأن

0000000000000000000000000000005؟القصةبهذهالناسإخبارمنفقيكةأوائنخاتلماذا

أقزتبه!عانشةأنعلىالعلماءإجماعاذغىقنكدببيانان!غفى:ا!ث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007الكبيربرضاع
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